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Sammanfattning 

Titel: Självutveckling mot narcissism? En studie av svensk självhjälpslitteratur och dess budskap 

 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det i ett urval av storsäljande självhjälpslitteratur med 

fokus på självutveckling förmedlas narcissistiska budskap. Studien grundar sig i tidigare forskning 

som behandlat narcissism utifrån både ett psykologiskt-, och ett samhällsperspektiv. Därutöver har 

forskning om självhjälpslitteratur utgjort en del av referensramen för studien. Kvalitativ 

innehållsanalys har applicerats på materialet. Det empiriska urvalet har bestått av tre svenska 

självhjälpsböcker som figurerat på topplistor för större återförsäljare av litteratur på internet. 

Materialet har analyserats ur ett samhällsperspektiv med hjälp av Eric Fromms teorier om frihet, 

individuationsprocessen, själviskhet och ideal samt delar av Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Resultatet visade att självhjälpslitteraturen som studerats förmedlar budskap som var 

och ett för sig kan uppfattas som sunda och rimliga. Läsaren uppmanades sätta sig själv främst, vara 

målmedveten, lära sig att hantera relationen till sig själv och andra samt hantera sina svagheter. 

Texterna förmedlade att självrespekt och empati var förutsättningar för lycka. Sammanfattningsvis 

har vissa budskap återfunnits som i samspel med varandra kan ses som narcissistiska. Studiens 

slutsats var att litteraturen förmedlade narcissistiska budskap, där gränsen mellan det sunda och 

osunda i hur läsaren uppmanades sätta sig själv i fokus, använda relationer, sätta egna mål samt 

sträva efter lycka och framgång, inte var självklar. 

 

Nyckelord: självhjälpslitteratur, narcissism, framgång, lycka, egoism 

Abstract 

Title: Self-development towards narcissism? A study of Swedish self-help literature and its message 

 

The purpose of this study was to investigate if a selection of best-selling self-help literature 

focusing on self-development contained narcissistic messages. The study is based on previous 

studies which analyzed narcissism from a psychological as well as a sociologic perspective. 

Research concerning self-help literature has also been used in the study. Content analysis has been 

applied to the material. The empiric selection consisted of three popular Swedish self-help books. 

The material has been analyzed from a sociologic perspective by using Eric Fromm’s theories on 

freedom, the individuation process, selfishness and ideals as well as Erving Goffman’s 

dramaturgical perspective. The result showed that the chosen self-help literature contained 



3 
 

messages that on their own could be interpreted as rational and sound. The reader was encouraged 

to focus on itself, be goal-oriented and learn how to manage the own self and its weaknesses. The 

texts conveyed that self-respect and empathy were necessary conditions for achieving happiness. In 

summary, some messages that in interplay encouraged narcissism were found. In the end it was 

concluded that the literature conveyed narcissistic messages, where the line between healthy and 

unhealthy in how the readers were encouraged to put themselves first, use relations, set their own 

goals as well as pursuing happiness and success, wasn’t obvious. 

 

Keywords: self-help literature, narcissism, success, happiness, selfishness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



4 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................................................................................................................. 2 

Abstract .............................................................................................................................................................................................. 2 

Introduktion ..................................................................................................................................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................................................... 7 

Avgränsningar ............................................................................................................................................................................ 7 

Definitioner .................................................................................................................................................................................. 8 

Disposition ........................................................................................................................................................................................ 8 

Tidigare forskning .......................................................................................................................................................................... 8 

Inledning ....................................................................................................................................................................................... 8 

Narcissism .................................................................................................................................................................................... 9 

Ett psykologiskt perspektiv ............................................................................................................................................... 10 

Ett samhällsperspektiv......................................................................................................................................................... 11 

Självhjälpslitteratur ............................................................................................................................................................... 12 

Teoretiska utgångspunkter ..................................................................................................................................................... 13 

Inledning .................................................................................................................................................................................... 13 

Eric Fromm ............................................................................................................................................................................... 13 

Erving Goffman ........................................................................................................................................................................ 14 

Metod................................................................................................................................................................................................ 15 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats ........................................................................................................ 15 

Metodkritik ............................................................................................................................................................................... 16 

Empiriskt urval ........................................................................................................................................................................ 17 

Presentation av empiri ......................................................................................................................................................... 17 

Självkänsla nu! .................................................................................................................................................................... 17 

Egoboost! – Blondinbellas överlevnadsguide för unga tjejer .......................................................................... 17 

Konsten att få mentala superkrafter - bli smartare, lyckligare och hitta meningen med livet utan 

att behöva anstränga dig (nästan) .............................................................................................................................. 18 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................................................................... 18 

Förberedelsefasen ............................................................................................................................................................. 18 

Organiseringsfasen ........................................................................................................................................................... 19 

Slutligt kodschema, koder och kluster ...................................................................................................................... 19 

Rapporteringsfasen .......................................................................................................................................................... 20 

Validitet och reliabilitet ....................................................................................................................................................... 20 

Etiska överväganden ............................................................................................................................................................. 20 

Resultat ............................................................................................................................................................................................ 21 

Inledning .................................................................................................................................................................................... 21 



5 
 

Du är den viktigaste personen i ditt liv ......................................................................................................................... 21 

Var målmedveten och nå framgång och lycka ............................................................................................................ 23 

Hantera relationen till dig själv och andra för att nå framgång och lycka ...................................................... 26 

Åtgärda svagheter som kan vara hinder för att nå din lycka ............................................................................... 28 

Självrespekt och empati utgör förutsättning för individuell lycka .................................................................... 30 

Sammanfattning av resultat ............................................................................................................................................... 31 

Analys och diskussion ............................................................................................................................................................... 31 

Narcissism som tecken på något sunt ............................................................................................................................ 32 

Sätt dig själv i fokus ............................................................................................................................................................... 32 

Använd relationer för att nå framgång .......................................................................................................................... 33 

Hantera, åtgärda och kontrollera dina svagheter ..................................................................................................... 33 

Ta kontroll och spela de roller du behöver för att förstärka ditt varumärke ................................................ 34 

Du är den viktigaste personen i ditt liv ......................................................................................................................... 35 

Framgång som ideal .............................................................................................................................................................. 36 

Slutsats............................................................................................................................................................................................. 37 

Framtida forskning ..................................................................................................................................................................... 38 

Referenser ...................................................................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introduktion 

Det tycks som ett individualistiskt och prestationsinriktat förhållningssätt tagit en central plats i 

dagens samhälle. Jaget står ofta i fokus och strävan efter individuell lycka och framgång kan tyckas 

förmedla en föreställning av att alla kan bli vad de vill. Ofta hävdas att världen står öppen för allas 

drömmar, framgång och självförverkligande. Samtidigt är det ett faktum att alla individer i 

samhället inte tycks nå den framgång eller den lycka de själva önskar. Alla når inte den framgång 

de önskar sig i livet. Det tycks finnas begränsningar i att uppnå det som eftersträvas.  

 

En viss typ av självhjälpslitteratur säljs för närvarande i stora upplagor och det tycks som om 

försäljningen ökar. Denna litteratur fokuserar på att stödja individens framgång och lycka genom 

självutveckling. Fokus tycks vara att varje individ har alla möjligheter att nå framgång och kan lära 

sig använda vissa verktyg för att nå sin egen lycka och framgång.  

 

Vi tycker oss se att det i samhället förmedlas budskap om det normala och eftersträvansvärda med 

individuell framgång och lycka. För att nå dit kan ett bra jobb som ofta kräver en investering i en 

bra utbildning krävas. Det i sin tur ger god ekonomi med möjlighet att bo på rätt ställe och ha ett 

fint hem. Det tycks vara viktigt att vårda sitt yttre och se bra ut. Att du har en fulltecknad kalender 

kanske är ett mått på din framgång likväl som att semestern är inbokad långt i förväg. Det sociala 

nätverket verkar vara viktigt för individers personliga framgång. På arbetet premieras du via dina 

individuella prestationer. 

 

Vi tycker oss kunna dra paralleller mellan samhällets budskap om det eftersträvansvärda i 

individuell framgång och typiskt narcissistiska karaktärsdrag. Frågan är om dessa har börjat 

internaliseras i samhället så att de nu ses som det normala? Några typiska karaktärsdrag för en 

narcissist är drivkrafterna att nå framgång och hålla kontroll både över sig själv och andra. Att ha 

ständigt fokus på sig själv och vad man åstadkommer i sitt liv. Att nå hög social status och att 

ständigt stå i centrum är viktigt. Dessa personer är ofta sociala, karismatiska, drivna och når 

framgång. De uttrycker höga tankar om sig själva och sin kapacitet och låga tankar om andra och 

andras kapacitet. Det paradoxala med en narcissist är att alla beteenden bottnar i att undvika 

skamkänslor som finns internaliserade i individen. Genom sina beteenden skyddar de sin självbild 

från att skadas. En narcissist bidrar förmodligen till att skapa nytta i exempelvis arbetslivet och det 

är troligt att de åstadkommer resultat genom sina drivkrafter. Det är också troligt att de skadar sin 

omgivning förr eller senare då de inte bryr sig om andra utan agerar utifrån egen vinning. Det finns 

forskning som pekar på att narcissistiska beteenden börjar breda ut sig i allt större utsträckning. 
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Kanske pågår en normalisering av narcissistiska karaktärsdrag i samhället. Våren 2013 kommer den 

amerikanska Diagnostic and Statistical Manual (DSM)-manualen, som används vid diagnostisering 

av psykiska sjukdomar, att revideras. Patologisk narcissism förväntas då utgå som en diagnos och 

med detta, synen på dessa karaktärsdrag som sjukliga (Sigrell & Teurnell 2011:22).  

 

Det är intressant att ur ett socialpsykologiskt perspektiv reflektera över vilka budskap som 

förmedlas i den populära självhjälpslitteraturen och om dessa budskap kan sägas understödja 

narcissistiska beteenden eller normer. Vi har inte hittat någon forskning som direkt berör detta 

område. Det budskap som förmedlas i självhjälpslitteraturen når idag ut till många människor och 

de kanske därmed kan bidra till en internalisering av normer.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om självhjälpslitteratur förmedlar narcissistiska budskap. De 

frågeställningar vi valt att söka besvara under studien är;  

 Återfinns narcissistiska budskap i självhjälpslitteratur? 

 Om så är fallet, vilka budskap återfinns och vilka uttryck tar sig dessa? 

 

Avgränsningar  

Denna kvalitativa studie av självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling har avgränsats till att 

omfatta litteratur skriven av svenska författare. De böcker som valts har haft stor genomslagskraft 

på den svenska marknaden med höga försäljningssiffror. Detta urval har utgjort en begränsning av 

studien då litteraturen endast representerar en liten och mycket begränsad del av genren 

självhjälpslitteratur med inriktning självutveckling. Om vi hade breddat urvalet av litteratur 

och/eller kompletterat studien med andra delar ur denne genre hade detta med all sannolikhet 

påverkat resultatet. Ett ytterligare skäl till urvalet av litteratur är vår hypotes att det inom denna 

genre kan återfinnas narcissistiska budskap.  

 

Urvalet av tidigare forskning har utgjort en avgränsning. Då vi bara fann en svensk forskning inom 

området hamnar studiens fokus främst på amerikansk forskning. Ytterligare avgränsning är valet att 

studera empirin utifrån Fromm och Goffmans teorier samt utifrån ett samhällsperspektiv. De 

teoretiska utgångspunkterna utgörs av delar av Fromms samhällsorienterade perspektiv (Fromm 

1993) samt Goffmans dramaturgiska perspektiv (Goffman 2009).   
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Dessa avgränsningar har påverkat möjligheten att generalisera och dra slutsatser utifrån studiens 

resultat. Resultatet kan trots detta vara intressant på grund av den stora spridningen av denna typ av 

litteratur. 

 

Definitioner 

Narcissism definieras enligt Nationalencyklopedin som självbeundran och överdriven 

självupptagenhet (NE 2012). Definitionerna av narcissism utgår från ett psykologiskt perspektiv. I 

studien har därför narcissism definierats som samhällsfenomen utifrån den psykologiska 

definitionen av narcissism. Narcissism har i denna studie avsetts att vara mån om sig själv och sitt 

liv framför andras, att ha en omåttlig självupptagenhet, att sätta sin framgång och lycka framför 

andras. Samt ett oupphörligt habegär och ett ständigt behov av beundran, bekräftelse och vara 

egocentrisk. Med begreppet budskap har avsetts önskvärda beteenden och förhållningssätt.  

Disposition 

Studien inleds efter en sammanfattning med en introduktion där bakgrund till, motiv samt syfte och 

frågeställningar presenteras. Därefter följer en redogörelse för studiens avgränsningar samt 

relevanta definitioner och studiens disposition. I följande kapitel presenteras den tidigare forskning 

som berör narcissism ur ett samhälls-, och psykologiskt perspektiv.  Här redogörs även för 

forskning om självhjälpslitteratur om självutveckling. I nästföljande kapitel presenteras de 

teoretiska utgångspunkterna för studien. Därefter redogörs för metod. Studiens resultat presenteras 

därefter med utgångspunkt i de budskap som identifierats i materialet vilket avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. Därefter följer analys och diskussion följt av slutsatser och 

implikationer för framtida forskning.  

Tidigare forskning 

Inledning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi har endast funnit begränsad 

forskning när det gäller narcissism utifrån ett samhällsperspektiv. Det finns betydligt mer forskning 

om ämnet narcissism utifrån ett psykologiskt perspektiv. Fokus har lagts på de teorier som 

Christopher Lasch formulerat i boken The Culture of Narcissism (1979). Då det psykologiska 

perspektivet utgör grunden för definitionen av narcissism har vi valt delar av denna forskning som 
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referensram för studien. Den tidigare forskningen berör också ett samhällsperspektiv på narcissism. 

Det sista avsnittet omfattar tidigare forskning om självhjälpslitteratur.  

 

Narcissism 

Sigrell och Teurnell ger en kortfattad beskrivning av begreppet narcissism genom att definiera det 

som: jag, mig och mitt. De menar att människor med narcissistiska personlighetsdrag är måna om 

sig själva och sitt liv, de sätter sin framgång och lycka framför andras. Narcissistens egocentriska 

jag står i fokus. (Sigrell & Teurnell 2011:10,38). Narcissistiska personer strävar ständigt efter mer 

makt och beundran från omgivningen (Kernberg 1995:188ff).  De har ett oupphörligt habegär i allt 

från relationer till pengar (Kernberg 2004:116) och ser andra individer som redskap för att få sin 

vilja igenom. Andra människors värde bestäms utifrån den nytta narcissisten har av dem (Sigrell & 

Teurnell 2011:23). Skam är en grundläggande känsla hos en narcissist vilken de försöker undvika. 

De går till försvar mot skamfulla beteenden som skulle kunna härledas till dem själva. Svartsjuka är 

ett typiskt karaktärsdrag som bottnar i skamkänslor och återfinns ofta hos narcissistiska individer 

(Sigrell & Teurnell 2011:29).  

 

Narcissister är ofta handlingskraftiga vilket leder till att de ofta lyckas med vad de företar sig 

(Sigrell & Teurnell 2011:183). De vill ta plats och ser till att ständigt hamna i situationer där de står 

i centrum.  De tycker att det är viktigt att lyckas och utgår ifrån att de ska bli lyckliga genom att 

lyckas. Narcissister har svårt att se brister hos sig själva såväl som att de har ett ständigt behov av 

att bli beundrade och uppskattade av andra. Svårigheterna att hantera kritik gör att de har lätt till 

ilska. Oförmågan att sörja och avsaknaden av empati är andra vanliga karaktärsdrag hos narcissister 

(Sigrell & Teurnell 2011:45ff).  

 

Narcissism kan förekomma i olika grad. Inom psykoanalys gör man skillnad på sund eller 

patologisk narcissism. Med sund narcissism avses en person med god självkänsla. Det hjälper 

personen att känna självrespekt, tilltro och att värdera andra människor. En god självkänsla ger en 

känsla av existensberättigande, en inre trygghet med sig själv och sin plats i samhället (Sigrell & 

Teurnell 2011:20). Patologisk narcissism betyder att narcissistiska försvar har internaliserats i 

individen (Sigrell & Teurnell 2011:21). Försvarens funktion är att skydda självbilden. Vid 

patologisk narcissism förnekas omedvetet olovliga känslor, tankar och egenskaper. Ofta applicerar 

narcissisten dessa på andra individer. Narcissister tar avstånd från andra människor och känner 

samtidigt avund inför egenskaper och idéer som andra har (Sigrell & Teurnell 2011:22).  
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Patologisk narcissism räknas idag som en personlighetsstörning i amerikanska DSM manualen, som 

används vid psykiatrisk diagnostisering. Diagnosen för narcissism förväntas att utgå i reviderade 

utgåvan av DSM manualen som utges våren 2013 (Sigrell & Teurnell 2011:22).  Det finns en debatt 

om borttagandet av narcissism som psykiatrisk diagnos kan ha sin grund i att narcissism återfinns i 

så stor utsträckning i samhället att det har börjat ses som något normalt (Sigrell & Teurnell 

2011:22). 

 

Ett psykologiskt perspektiv 

Keith Cambell har förutom med Twenge samarbetat med författarna Rudich och Sedikides. De har 

undersökt förhållandet mellan narcissism och hög självkänsla hos individer. Resultatet 

presenterades i artikeln Narcissism, Self-Esteem, and the Positivity of Self-Views: Two Portraits of 

Self-Love. Författarna undersökte likheter och skillnader mellan narcissism och självkänsla. De kom 

fram till att narcissister uppfattar sig själva som bättre än genomsnittet i områden gällande den egna 

vinningen. De ansåg sig även bättre beträffande intellektuella färdigheter och expressivitet. Studien 

visade även att dessa individer var sämre på att återspegla samma nivå i gemenskap och moral som 

personer utan en narcissistisk personlighet. (Cambell, Rudich & Sedikides 2002:365) Resultatet 

visade att de var öppna för upplevelser men inte för känslomässig gemenskap medan personer med 

hög självkänsla som inte var narcissistiska betygsatte sig själva högt på alla egenskaper utom 

öppenhet. Studie visade att narcissister rankar sig själva som generellt bättre än sina partners, något 

som individer med hög självkänsla däremot inte gjorde. Det framkom även att narcissister rankar 

sig själva som smartare än andra, men inte mer moraliskt smarta än andra. I motsats till det visade 

det sig att individer med hög självkänsla i större utsträckning var mer moraliska och smarta.  

 

I artikeln Untangling the Links between Narcissism and Self-esteem: A Theoretical and Empirical 

Review redovisar författarna Bosson, Lakey, Cambell,. Zeigler-Hill, Jordan och Kernis det möjliga 

sambandet mellan narcissism och självkänsla. De undersökte om det fanns likheter eller skillnader 

mellan självkänsla i förhållande till narcissism och en tro på sig själv som bättre än andra. De 

redogjorde för empiriska undersökningar där det framkommit att vissa undersökningar antytt att 

narcissism speglar en hög explicit (avsiktlig, kontrollerbar) självkänsla. De ville därför undersöka 

om dessa individer saknade hög implicit (automatiskt, okontrollerbar) självkänsla (Bosson et al. 

2008:1416). På samma ämne fann vi artikeln Implicit Self-Esteem: Nature, Measurement, and a 

New Way Forward som undersökt resultaten på respondenters resultat på NPI testet. NPI (the 
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Narcissistic Personality Inventory) utgår från DSM-manualen och används i psykologiska 

undersökningar. Författarna studerade graden av självkänsla i förhållande till narcissism och 

jämförde resultaten för att se om det återfanns likheter. I studien konstaterades att respondenter med 

höga resultat på narcissismskalan har en bristande, låg självkänsla (Buhrmester & Swann 

2011:374). 

 

Ett samhällsperspektiv 

Christopher Lasch var kulturhistoriker och författare till boken The Culture of Narcissism. I boken 

undersökte han hur utbredd narcissismen var i det amerikanska samhället. Lasch menade att 

människor alltid har varit egocentriska men med de stora sociala förändringarna inom exempelvis 

media, terapeutiska ideologier och utvecklingen av konsumtionssamhället gör att narcissism kan ses 

som en metafor för ett mänskligt tillstånd i västvärlden (Lasch 1991:32f). Lasch menade att 

narcissismen är en synonym för själviskhet och en metafor som beskriver tillståndet världen 

befinner sig i (Lasch 1991:33). Sigrell och Teurnell utgick liksom Lasch från det 

samhällsperspektivet i boken Narcissism (2011). De menade att förändrade livsförhållanden för 

individen kan vara orsak till att narcissismen ökar i samhällen idag. Liksom Lasch beskrev de 

förändrade livsförhållanden såsom mer individualistiska förhållningssätt till livet, 

prestationsinriktade samhällen och konsumtionssamhället. Lasch beskriver att den kollektiva själen 

reflekterar gruppens behov. Varje samhälle reproducerar sin egen kultur och skapar sina egna 

regler, vilket kan ta sig i uttryck i människors personlighet (Lasch 1991:33f). Med andra ord 

representerar individens personlighet vad samhället har för behov. Såväl Lasch som Sigrell och 

Teurnell beskriver det individualistiska samhället och dess paradoxer. De menar att den rådande 

egoismen i världen sannolikt beror på samhällsförändringar och synen på framgång, strävandet efter 

lycka, hoppet om självförverkligande och kändisskap samt en strävan efter att uppfylla normen för 

utseende. Likt Lasch menar Sigrell och Teurnell att individen internaliserar det som samhället 

kräver av dem (Sigrell & Teurnell 2011:189f). Dagens samhälle uppmuntrar en 

överlevnadsmentalitet hos människor; […] ”not simply getting ahead but getting ahead of others.” 

(Lasch 1991: 44) Ett samhälle med detta fokus frambringar en kulturell förändring som i sin tur 

framkallar ett narcissistiskt samhälle. De nya sociala förutsättningarna i samhället kräver nya typer 

av personligheter för att människor ska passa in. (Lasch 1991:48ff) 

 

Jean M. Twenge har forskat om narcissism kopplat till dagens samhälle och dess utveckling. 

Twenge är professor i psykologi på San Diego State University vars första bok Generation Me, kom 
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ut 2007 och blev en kontroversiell bästsäljare. Boken skapade debatt i USA angående tjugo- till 

trettioåringars svårigheter att agera känslomässigt och professionellt i dagens värld såväl som dess 

påverkan på de äldre generationerna. (Twenge 2007:19f) Boken påvisade skillnader mellan 

generationen född under 1970 till 1990 och de äldre generationerna. De yngre generationerna hade 

enligt Twenge främst fokus på jaget i relation till umgänge med andra och livet i stort. Tillsammans 

med psykologiprofessorn Keith Cambell skrev hon boken The Narcissism Epidemic. I vilken de 

behandlade de konsekvenser och förändringar som skett i kulturen. De berörde ämnet narcissism i 

förhållande till det som skett i och med den utbredda egoismen, som redogjordes för i Generation 

Me. Boken beskrev hur dagens självcentrering utövar inflytande i samhället som spridits sig till 

inom politik, ekonomi och har tagit plats i dagens undervisning. De redogjorde för hur 

narcissistiska tendenser även finns i de privata relationer människor emellan. (Twenge & Cambell 

2010:213ff) De menade att samhällen har en chans att bromsa in, och begränsa epidemin av 

narcissism om individer lär sig identifiera narcissismen, minimera dess kraft samt behandla 

områden där den återfinns.  

 

Självhjälpslitteratur 

Heidi Marie Rimke, docent i sociologi och antropologi på universitetet Winnipeg tar i artikeln 

Governing Citizens Through Self-help Literature upp självhjälpslitteratur kopplat till dagens 

samhälle. Där sökte hon finna varför denna genre har vuxit och blivit populär. I artikeln utgick 

författaren från populär självhjälpslitteratur som beskrev vikten av att utveckla sitt jag. Författaren 

ville undersöka om denna självhjälpsgenre i dag fungerar som ett reglerande av samhällets 

medborgare. Studien syftade till att undersöka om man kan koppla texter om självbefrielse och 

självförbättring till sociala teorier. (Rimke 2000:62) I artikeln Love Yourself-The Relationship of the 

Self with Itself in Popular Self-Help Texts analyserade författaren Rebecca Hazleden 

självhjälpslitteratur kopplat till relationer (Hazleden 2003:415). Hazleden undersökte hur man 

behåller och utvecklar en relation till andra människor, med betoning på relationen man har med sig 

själv. Hon fann att texterna har ett centralt gemensamt budskap och att du bör arbeta för att förändra 

sig själv. (Hazleden 2003:417). Författarna till självhjälpslitteraturen talar om vikten av att älska sig 

själv för att kunna älska andra. Hazleden tog upp den möjligt egoistiska vinklingen, men beskrev 

den som nödvändig. Rimkes menar att självhjälpslitteratur bortser från att se individer som en 

historisk produkt, skapat utifrån sociala processer och olika kulturers utveckling. (Rimke 2000:63f) 

Detta till skillnad mot Hazleden som fokuserade på egoism som det ständigt centrala i litteraturen. 
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Hazleden drog slutsatsen att på grund av de allt osäkrare samhällen människor lever i, är det enda 

man kan vara säker på, relationen individer har med sig själva. (Hazleden 2003:418) 

Teoretiska utgångspunkter 

Inledning 

De teoretiska utgångspunkterna har valts i syfte att använda två olika socialpsykologiska 

utgångspunkter som står i viss kontrast till varandra. Vi har därför valt att använda Eric Fromms 

teorier om frihet och människans förmåga till självinsikt samt Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv med fokus på det obeständiga i människan. Goffmans syn på det socialt beroende jaget 

kan sägas stå i kontrast till Fromms syn på ett jag som består trots yttre påverkan. De olika 

synsätten hjälper oss att anta mer än ett perspektiv i studien och därmed kan resultatet nyanseras. 

Teorierna kommer att utgöras av valda delar från Eric Fromms bok Flykten från Friheten (1993) 

och Erving Goffmans Jaget och Maskerna (2009). I syfte att nyansera bilden av narcissism i 

självhjälpslitteraturen har ett urval av teoretiska begrepp gjorts. Teorierna är relevanta utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv då de fokuserar på hur människan påverkas av och beter sig i 

samhället.  

 

Eric Fromm 

Fromm menade att människor har en omättlig längtan efter makt och ställde sig frågan om det var 

tecken på livskraft eller en svaghet hos människor (Fromm 1993:11). Fromm beskrev att människor 

anpassar sig till många olika livsvillkor utan något tydlig bortre gräns, människor har stor 

anpassningsförmåga (Fromm 1993:18). Han menade att människor är särskilt formbara när det 

gäller kärlek, sadism, böjelse för underkastelse, maktlystnad, samt strävan efter expansion av jaget 

(Fromm 1993:19).  

 

Fromm beskrev individuationsprocessen som handlar om att människan lösgör sig ur enheten med 

naturen såväl från andra varelser (Fromm 1993:24). Individuationsprocessen har två sidor. Den 

första förklaras som att jaget blir starkare, mer känsloladdat och intellektuellt. Den andra sidan 

innebär framförallt en ökad ensamhet. Denna frigörelse skapar en känsla av vanmakt och ängslan 

hos människan, vilket nämns som ett skäl till att människan vill fly friheten. (Fromm 1993:23) 

Individuationsprocessen innebär att människan blir starkare, får större tankekraft och känner 
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solidaritet med andra människor. Samtidigt resulterar den i ökande isolering, otrygghet och ett 

stigande tvivel om den egna rollen i universum och meningen med livet (Fromm 1993:32).  

 

Ytterligare ett begrepp som beskrevs var själviskhet (Fromm 1993:86). Desto obetydligare en 

människa känner sig som person desto mer saker vill den ha. Makt och prestige är förhållningssätt 

som ger ett osäkert jag mer näring att växa (Fromm 1993:89ff) exempelvis genom beundran från 

andra och makt över dem. Fromm menade att människor är påverkade av en stark själviskhet och 

lever med en ständig tanke på sin egen fördel (Fromm 1993:84). Fromm menade att ett äkta ideal 

inte är någon dold makt som är överordnad individen, utan är den högsta bejakningen av jaget. De 

ideal som står i motsats till det ovan nämnda är enbart patologiska mål. (Fromm 1993:199) I boken 

beskrevs frihet ur negativ bemärkelse, frihet ifrån något. Han menade att människan inte står ut med 

friheten från något och för att slippa denna känsla måste man ta steget till positiv frihet, vilket är 

väldigt svårt (Fromm 1993:99). Frihetsbegreppet har en dubbel innebörd. Dels har människan 

frigjort sig från auktoriteter och blivit en egen individ, men på samma gång blivit isolerad och 

maktlös. Detta tillstånd ligger till grund för själva flykten från friheten eftersom det skapar en oro 

och ängslan hos människan. Att känna den positiva friheten är endast möjlig i ett samhälle där livet 

inte behöver rättfärdigas genom exempelvis framgång. (Fromm 1993:201) Fromm beskrev att för 

den moderna människan går all energi åt att få önskningar uppfyllda och att få sin vilja igenom. 

Detta görs utan att ifrågasätta om målen i livet och det man jagar är det man egentligen önskar 

(Fromm 1993:187).  

 

Erving Goffman 

I Goffmans dramaturgiska perspektiv redogörs för hur individer upprätthåller en identitet likt en roll 

i mötet med andra individer. Goffman menade att vi i mötet med andra applicerar vår identitet likt 

skådespelaren på teatern spelar en roll. Ett centralt begrepp i det dramaturgiska perspektivet är 

fasad, dess funktion är att […] ”förmedla den del av individens framträdanden som återkommande 

representeras på ett allmänt sätt för att definiera situationen för personer som observerar 

framträdandet.” (Goffman 2009:28) I interaktion vill människor upprätthålla en positiv bild av sig 

själva, vilket leder till att människor väljer att visar valda delar av sig själva. Goffman beskrev 

fasadens funktion likt en maskering av oss själva vars funktion är att bevara bilden vi har av oss 

själva i mötet med andra. Denna mask använder individen för att styra intrycken och dess 

variationer är beroende av omgivningen och individens vilja att spela en specifik roll framför en 
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annan. Individen formar intrycken som andra får ta del av och ger den information som behövs för 

att upprätthålla bilden av sig likt en mask. (Goffman 2009:25) 

 

En interaktion definieras utifrån [...] ”individens ömsesidiga inflytande på varandras handlingar 

och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro.” (Goffman 

2009:23). De roller vi väljer att klä oss i beror på vad som förväntas av oss. I interaktioner är 

individerna angelägna om att upprätthålla ett intryck av att de uppfyller de många normer efter vilka 

de bedöms (Goffman 2009:217). Människor förhåller sig till vad de känner till, är kunskapen 

bristfällig söker de igenkänningsfaktorer från tidigare situationer. Goffman menade att individer 

skapar sina roller för andra människor. (Goffman 2009:25) Goffman menade att det är i två skilda 

regioner vi förmedlar våra roller, vilka benämns som den främre samt bakre regionen. Den främre 

regionen är området där interaktionen äger rum. (Goffman 2009:97). Det centrala i interaktion är 

individens egen övertygelse om att rollen man spelar tas på allvar av de andra. När man möts i en 

interaktion väljer individen att visa specifika sidor och undanhålla andra. De sidor man inte visar får 

utrymme i den bakre regionen där de individer man möter i interaktionen inte tillträde.  

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. En 

definition av denna metod lämnas av Holsti [...] “a technique for making inferences by objectively 

and systematically identifying specified characteristics of messages.” (Holsti1969:14) Vi har tolkat 

det som att innehållsanalys är ett sätt att identifiera meningar, ord och text utifrån flera perspektiv 

samt undersöka budskap i dessa. Kvalitativ innehållsanalys avser att undersöka det beskrivna 

innehållet i texter (Arvidsson & Rosengren 2002:360ff, Krippendorff 2004:18) och vi ansåg därför 

att denna metod lämpade sig väl för vårt syfte. Genom en induktiv ansats låg det insamlande 

materialet till grund för analys och möjlig teoriutveckling. I denna studie utgick vi ifrån empirin för 

att dra allmänna och generella slutsatser under bearbetningen. (Thurén 2007:22) Syftet med den 

induktiva ansatsen var att genom bearbetning av självhjälpslitteraturen finna strukturer och mönster 

i texter, vilket var ett skäl till att den induktiva ansatsen valdes som metod.  

 

Valet av kvalitativ ansats gjordes för att metoden ger förutsättningar för att undersöka innehåll på 

djupet i textbaserat material. (Thurén, 2007:22). En fördel med metoden var dess flexibilitet som 

bland annat innebar att vi kunde arbeta med problemformuleringen i samband med datainsamlingen 
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(Repstad, 2007:13ff). En fördel med metodvalet i förhållande till studiens syfte var att den 

inriktades på att studera kvalitativa data. Metoden har möjliggjort komprimering av text till 

lätthanterliga kategorier och inneburit att materialet blivit smidigare att analysera.  

 

En annan tänkbar metod i förhållande till studiens syfte var diskursanalys. Diskursteori valdes bort 

med motiveringen att denna metod mer syftar till att utveckla teori och ger färre redskap för en 

textanalys. (Winter Jörgensen & Phillips 2011:31) Studiens syfte var inte att göra en kvalitativ 

analys av jämförande karaktär, studiens syfte var att identifiera eventuella budskap, vilket var en 

orsak till att diskursanalys valdes bort som metod. En annan lämplig kvalitativ metod hade kunnat 

vara intervjuer till exempel med personer som läst den litteratur vi valt. Detta var dock inte syftet 

med vår studie, varpå metoden valdes bort.  

 

Metodkritik 

Metodvalet i kombination med urval och avgränsningar av självhjälpslitteratur ger en begränsad 

bild av ämnet. Det empiriska urvalet har påverkat resultatet, exempelvis genom det begränsade 

urvalet. En större kvantitet data hade bidragit till ett säkrare resultat.  

 

En effekt av den kvalitativa ansatsen har varit att den utgjorts av tolkningar, materialet kan tolkas 

olika beroende på vem som utför tolkning, kodning samt tematisering. En tänkbar konsekvens har 

varit att vi aktivt sökt efter meningsenheter som bekräftar vår förtolkning vilket kan ha påverkat 

studien. Haloeffekten (Thorndike 1920:477) kan ha påverkat studiens resultat. Vår hypotes har varit 

att det återfinns narcissistiska budskap i självhjälpslitteratur och detta har troligen inneburit en 

haloeffekt under studien. Då vi instinktivt letat efter meningsenheter och koder som bekräftar dessa. 

Att tro sig ha hittat mönster i litteraturen som kanske inte finns är en vanligt förekommande kritik i 

samband med kvalitativ innehållsanalys. (Krippendorff 2004:334) För att motverka detta har vi haft 

som ambition att ha ett öppet och objektivt förhållningssätt under studien, vi har läst allt material 

flera gånger för att få perspektiv. Därutöver har vi kontinuerligt diskuterat innehållet i litteraturen. 

Det går dock inte att utesluta att denna effekt kan ha haft en påverkan på studiens resultat.  

 

Mot bakgrund av ovan har resultatet begränsningar och långtgående generaliseringar av studiens 

slutsatser kan därför inte göras helt tillförlitligt. Trots det menar vi att metoden bidragit till att 

hjälpa oss att identifiera budskap i självhjälpslitteraturen. 
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Empiriskt urval  

Det strategiska urvalet (Aspers 2011:80) av empiri har varit självhjälpslitteratur skriven för den 

svenska marknaden. Samtlig litteratur har blivit storsäljare och har fokus på individens 

självutveckling. Valet att behandla tre böcker var ett försök till att rikta in sig på djup framför 

bredd.  Litteraturen representerar tre olika perspektiv inom genren men kan inte anses vara helt 

representativt. De tre böckerna valdes med motivet att det är ett empiriskt material som är känt för 

många, populärt och tidsenligt samt har fått en stor genomslagskraft i Sverige inom sin kategori. I 

analysen har vi sökt efter eventuella narcissistiska budskap. Urvalet av litteratur är; Självkänsla nu! 

(2006) av Mia Törnblom, Egoboost! (2010) av Isabella Löwengrip samt Konsten att få mentala 

superkrafter (2011) av Henrik Fexeus.  

 

Presentation av empiri 

Självkänsla nu! 

Boken är skriven av Mia Törnblom (f. 1967) författare och coach i personlig utveckling, 

självutnämnd psykologiexpert, som slog igenom stort med den populärvetenskapliga boken 

Självkänsla nu! 2006. Författaren har utvecklat ett steg-för-steg program för att läsaren ska kunna 

utveckla sin självkänsla och medvetenhet om sitt eget värde. Boken är skriven utifrån författarens 

egna erfarenheter. I boken beskrivs att självkänsla är att föredra gentemot självförtroende som är 

bunden till prestationer och påverkas av dem. Att utveckla sin självkänsla menar författaren är 

viktigt. Oavsett vad vi tar oss för i livet kommer man inte att uppskatta det fullt ut då man varken 

kan ta till sig av komplimanger eller kritik. Vi måste ha en i grunden trygg syn på oss själva och 

vårt eget värde. Boken fungerar som en hjälp att konkretisera hur man får bättre självkänsla med 

utvalda verktyg. 

Egoboost! – Blondinbellas överlevnadsguide för unga tjejer 

Boken är skriven av Isabella Löwengrip (f. 1990) mest känd med bloggen Blondinbella som hon 

startade vid 14 års ålder. Den är idag en av de mest lästa bloggarna i Sverige med omkring 500 000 

unika besökare i veckan (Bloggportalen 2012). Hennes debutbok Egoboost som kom ut 2010 är en 

bok riktad till målgruppen tonårstjejer och ska fungera som en överlevnadsguide. Den omfattar allt 

från kraven man har på sig, till komplex och jobbiga tankar, familj, vänner, kärleken, skolan och 

framtiden. Allt handlar om det svåra i att våga vara sig själv och uttrycka det. Författaren talar från 

sin egen erfarenhet och exemplifierar med situationer från sin ungdom. 
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Konsten att få mentala superkrafter - bli smartare, lyckligare och hitta meningen med livet 

utan att behöva anstränga dig (nästan) 

Boken är skriven av Henrik Fexeus (f. 1971) som säger sig vara tankeläsare och psykologisk 

manipulatör. Fexeus slog igenom med debutboken Konsten att läsa tankar 2007 och har sen dess 

nått stora framgångar med sina böcker som i Sverige. Boken publicerades år 2011. Dess syfte är att 

ge konkreta tips, vägledning och hjälp till människor som vill optimera sig själva för att, i längden, 

uppnå lycka i livet. Fexeus menar att alla människor har outnyttjad kapacitet vilket i boken 

benämns som superkrafter. Det är med hjälp av dessa superkrafter den som läser ska ha möjlighet 

att sina mål eller drömmar. Boken innehåller löpande redogörelser för de olika superkrafterna med 

förklaringar och tillvägagångssätt för samtliga. Han nämner den nya forskningen inom positiv 

psykologi som en utgångspunkt för boken och dess innehåll. 

 

Tillvägagångssätt 

Induktiv ansats i kvalitativ innehållsanalys omfattar tre faser, förberedelser, organisering och 

rapportering. Utifrån studiens syfte, avgränsningar och definitioner har koder, kategorier och teman 

skapats i ett begreppssystem likt en karta vilken vi haft som utgångspunkt när vi arbetade fram 

resultatet i form av teman. Meningsenheter var konstellationer av ord eller stycken i empirin. De 

omfattade nyckelord och hela fraser som på något sätt återspeglade studiens definition av 

narcissism. Dessa meningsenheter definierades genom en kod och målet med dessa koder var att 

kategorisera in dem i övergripande teman som speglade budskap. 

Förberedelsefasen 

Under förberedelsefasen utarbetades ett första kodschema utifrån definitionen av narcissism, vilket 

omfattade begreppen: status, självcentrering, makt och perfektionism. Därefter lästes litteraturen 

igenom och en bild skapades av vilka begrepp i texten som var centrala kopplat till studiens syfte, 

definitioner och avgränsningar samt det första kodschemat. (Graneheim & Lundman 2003:108) 

Huvudfokus var att identifiera övergripande budskap och hur dessa behandlades. Syftet var att 

skapa överblick av materialet innan slutliga koder skapades. (Elo & Kyngäs 2008:111) Efter den 

första genomläsningen reflekterade vi gemensamt över innehållet och en ytterligare genomläsning 

av samtligt material gjordes i syfte att säkerställa så hög objektivitet som möjligt av litteraturen och 

bli mer säkra på textens övergripande budskap. Texterna lästes igenom ett antal gånger för att 

identifiera de koder som var väsentliga för studien (Stemler 2001:20).  
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Organiseringsfasen 

Definitionen av narcissism har utgjort en viktig utgångspunkt vid analysen av innehållet i 

litteraturen och det första kodschemat användes initialt för att organisera materialet. Under 

organiseringsfasen gjordes inte skillnad på insamling av data och kodning av materialet. Analys och 

kodning av litteraturen genomfördes i en dynamisk process (Taylor 1984:130) vilket innebar att vi 

använde en öppen kodning. Koderna hade sitt ursprung i ord, meningar och teman i litteraturen. Vid 

bearbetningen fördes vissa koder samman. Efter utförd kodning försökte vi ringa in mer exakt vad 

som skulle undersökas vidare. Kodschemat utvecklades, reducerades och förändrades och ett nytt 

kodschema fastställdes.  

 

Avsaknaden av systematiska regler om hur data bör analyseras innebar att vår viktigaste uppgift 

under organiseringsfasen var att dela in materialet i övergripande kategorier. (Elo & Kyngäs 

2008:108, Stemler 2001:17ff) Därefter studerades om kategoriseringarna var återkommande och i 

hur omfattande del av texterna. Om en kategorisering enbart återfanns i mindre omfattning eller vid 

enstaka tillfällen valde vi att inte lägga någon större vikt vid denna. Nästa steg bestod av att vi tog 

ut direkta citat samt konstruerade egna meningar, fraser och/eller ord vilka organiserades i 

meningsbärande enheter. Dessa har slutligen kodats i olika teman, vilka vi menar återspeglar 

budskapen i texten i förhållande till studiens syfte. Ett antal teman formulerades utifrån de 

meningsbärande enheterna. (Taylor 1984:129) Syftet med dessa teman var att de skulle representera 

och sammanfatta ett större textstycke i en komprimerad version, utan att förlora det centrala i 

innehållet. (Graneheim & Lundman 2003:106) En central del i kodningen var att temana skulle 

kunna förstås utifrån sammanhanget som gavs i texten. […]“codes are tools to think with.” (Coffey 

& Atkinson 1996:32)  

Slutligt kodschema, koder och kluster 

Initialt arbetade vi med ett antal koder och möjligheter som efter hand och genom analys och 

bearbetning kom att ökas väsentligt. Det slutgiltiga kodschemat presenteras nedan. Detta består av 

fem kluster med tillhörande koder utifrån studiens definition av narcissism. 

 

 Kluster 1: självupptagenhet, jaget, självbeundran, självbild, egoism 

 Kluster 2: lyckas, handlingskraft, status, framgång, makt 

 Kluster 3: Ilska, avund, svartsjuka, empatisk oförmåga, svårighet att hantera kritik 

 Kluster 4: skam, självkänsla, förnekelse 

 Kluster 5: självrespekt, tilltro, inre trygghet, existensberättigande 
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Rapporteringsfasen 

Under rapporteringsfasen studerades samtliga koder och meningsbärande enheter. Dessa fördes 

samman i teman. Teman skapades genom analys och tolkning av materialet. Vi sökte gemensamma 

mönster och sammanhang i materialet. De koder och meningsbärande enheter som utifrån vår 

analys hade saker gemensamt sammanfördes till en kategori vilken namngavs enligt de budskap 

som återfanns. Namnen på temana syftar till att återspegla litteraturens huvudsakliga budskap.  

 

Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa studiens validitet studerades det empiriska materialet utifrån samma 

förutsättningar (vilket beskrivs ovan under rubriken förberedelsefasen) som bland annat innebar 

genomläsning och omläsning för att säkerställa innehållet i texterna. För att öka validiteten så har 

ytvaliditeten ständigt varit i fokus i studien (Rosengren & Arvidsson 2002:197) genom att vi 

kontinuerligt gått igenom de budskap som återfunnits för att säkerställa att materialet var relevant 

för studiens syfte (Anastasi 1988:144). Förutom noggrann operationalisering av begreppen som 

analyserades i empirin, har stor vikt lagt vid innehållets prediktiva validitet. Det innebär förmågan 

att mäta och förutsäga kommande resultat (Rosengren & Arvidsson 2002:197, Krippendorff 

2004:212). Vid genomläsningen av litteraturen lades fokus på att granska koder och 

meningsbärande enheter för att se om dessa gick att återfinna under analysen under andra 

kriterievariabler. Den prediktiva validiteten granskades även efter den färdigställda kodningen.  

För att hålla reliabiliteten hög har materialet lästs igenom ett antal gånger för att nå 

överensstämmelse med uppsatsens syfte. Den förförståelse vi som uppsatsskrivare omfattar dels den 

tidigare forskning vi tagit del av kring ämnet, dels våra personliga idéer och värderingar om 

samhället. Under studien arbetade vi för att medvetandegöra våra egna värderingar i syfte att detta 

inte skulle påverka vår analys av materialet i stor omfattning.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer. Det empiriska materialet är 

publicerade av kommersiella företag och får därmed behandlas på önskvärt sätt av vem som helst 

enligt Vetenskasrådet. Etiska överväganden har gjorts beträffande textbehandling i det empiriska 

materialet. Återgivning av referat i empirin har genomförts med ambitionen att undvika 

omskrivningar. Detta för att inte omformulera eller omtolka de producerade texterna och undvika 

att förmedla något annat än det som faktiskt förmedlas.  
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Resultat 

Inledning 

I syfte att undersöka om det återfinns narcissistiska budskap i självhjälpslitteratur inom kategorin 

självutveckling har det empiriska materialet analyserats utifrån ett kodschema vars utgångspunkt 

utgjorts av centrala begrepp i definition och beskrivningar av narcissism. Utifrån dessa koder har 

kluster av koder sammanfogats i teman. Dessa tematiska budskap utgör de kluster av budskap som 

återfunnits i litteraturen. Narcissism kan delas upp i sund respektive patologisk och de teman som 

presenteras berör båda dessa aspekter. Resultatet nedan presenteras under fem teman med en 

avslutande sammanfattning av de viktigaste och mest övergripande budskapen som återfunnits. 

 

  Tabell 1. Tematiska budskap, koder och kodschema 

Tematiska budskap Kodschema och kluster av koder 

Du är den viktigaste personen i ditt liv självupptagen, jaget i fokus, 

självbeundran, självbild, egocentrisk 

Var målmedveten och nå framgång och 

lycka 

lyckas, handlingskraft, status, framgång, 

makt 

Hantera relationen till dig själv och 

andra för att nå framgång och lycka 

ilska, avund, svartsjuka, empatisk 

oförmåga, svårighet med att hantera kritik 

Åtgärda svagheter som kan vara hinder 

för att nå din lycka 

skam, självkänsla, förnekelse 

Självrespekt och empati utgör 

förutsättning för individuell lycka 

självrespekt, tilltro, inre trygghet, 

existensberättigande 

 

Du är den viktigaste personen i ditt liv 

Ett tydligt budskap i självhjälpslitteraturen är att individen uppmanas placera sig själv främst för att 

nå det resultat den själv vill uppnå. ”Vi är programmerade att alltid vilja ha det bästa som finns – 

och det nu.” (Fexeus 2011:452) Ytterligare ett budskap i litteraturens är vikten av en god 

självkänsla för att individen ska kunna må bra med sig själv och i sitt liv. Inledande i Löwengrips 

bok kan vi se ett budskap som förmedlar att ”Jag brukar säga att det skulle vara enklare att bo i 
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Sverige om folk var lite mer egoistiska. Egoism har idag en negativ klang, men för mig är det 

positivt att sätta sig själv främst. Om folk tänkte på sitt eget välmående i första hand och 

prioriterade sitt eget liv, skulle vi leva i ett land som var lite snällare, med mindre jantelag och där 

det var okej att sticka ut och lyckas. Det skulle framför att vara okej att få säga högt ’gud, vad 

vacker jag är idag’, utan att någon tyckte att man var konstig.” (Löwengrip 2011:2) Samtidigt 

beskriver Löwengrip att det är svårt att nå upp till idealen vi matas med i olika medier och TV, 

vilka förmedlar att det är eftersträvansvärt att ha det bästa livet. Man ska ha perfekt hy, vara smal 

och vältränad, snygg, bäst i skolan och så vidare (Löwengrip 2011:5ff). Löwengrip menar att ”Det 

är som att vi lever för andras skull, inte för vår egen. Vi måste sluta leva för andra.” (Löwengrip 

2011:7) Löwengrip beskriver att man blir vackrare om man är lycklig och tycker om sig själv. Hon 

talar om vikten av att vara nöjd med sig själv, att se bortom idealet och stå över hetsen. Löwengrip 

ger tips till läsaren där man föreslås beskriva att “Det bästa med mig är” där listan bland annat kan 

innehålla förslag om att våga vara egoistisk och bry sig om sig själv och att aldrig ge upp. 

(Löwengrip 2011:41) Även Törnblom skriver i sin bok att det inte är fel att vilja se så bra ut som 

möjligt eftersom det dessutom är roligt att göra sig fin och man blir glad av att få fixa till sig och att 

man på så vis kan bli lycklig (Törnblom 2006:34). Löwengrip menar att ett sätt att öka sitt ego är att 

läsa om sig själv i artiklar eller se sig själv på tidningsomslag (Löwengrip 2011:20).  

 

Läsaren ges rådet att skriva ner allt som gör en glad och det man är bra på. Exempel är en Tack och 

glad – lista (Fexeus 2011:352) och en Jag är bra – bok (Törnblom 2006:68) som läsaren uppmanas 

att skriva i för att bekräfta sig själv och uppmärksamma det positiva i livet. Ett budskap är att vissa 

beteenden bör beaktas framför andra. Exempelvis att vara optimistisk och framåt, […] ”skratt är 

visserligen bra, men vi ska inte glömma leendet” och […] ”den raka hållningen brukar jag försöka 

ha till vardags också, speciellt när jag vill synas.” (Löwengrip 2011:180f) Det följs av kontinuerligt 

fokus på att vara positiv […] ”skrattet är en otroligt viktig och helande kraft som vi inte kan få för 

mycket av.” (Törnblom 2006:64) Optimism anses vara ett viktigt personlighetsdrag och ett 

förhållningssätt kopplat till människors välmående, “När jag känner kärlek till det mänskliga inom 

mig och alla andra, då är det väldigt lätt att hitta till skratt och glädje.” (Törnblom 2006:66) 

 

Budskap som pekar mot att fokusera på sig själv förekommer frekvent i empirin. ”Jag gör det jag 

gör för att jag vill göra det.” (Törnblom 2006:25) Törnblom menar att det är en svår uppgift att 

bekräfta sig själv och därför bör man öva på det. Man bör hålla igång bekräftelsen av sig själv ofta, 

så att effekten av bekräftelsen består (Törnblom 2006:55ff). Törnblom redogör för vikten av att ha 

drömmar för sin personliga utveckling skull som man ska visualisera så ofta att de blir så verkliga i 
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sinnet som möjligt (Törnblom 2006:67ff). Löwengrip uppmanar till att förstå vikten av att se sig 

själv som sitt eget varumärke ”Från att vara en tjej som provocerar mycket i bloggen och trycker 

på alla jantelagsknappar som finns för att röra upp känslor och därigenom få folk att gå in på 

bloggen, till att istället framstå som en vettig tjej och rentav en förebild för många.” (Löwengrip 

2011:98) Löwengrip beskriver att man ska sträva efter ett positivt personligt varumärke på skolan, 

jobbet såväl som privat och föreställa sig själv som ett miniföretag att marknadsföra hela tiden så att 

folk tycker om en (Löwengrip 2011:100). Bloggen nämns som ett utmärkt sätt att marknadsföra sig 

själv och sitt varumärke på. ”Eftersom arbetsgivare idag (och ofta dejter som du precis har träffat 

en kille) Googlar på dig för att få reda på mer så är det väl egentligen lika bra att de kommer till en 

sida, alltså din blogg, som visar upp det bästa av dig. Helt enkelt en liten PR-sajt om dig på nätet 

som du själv styr över. Här har vi återigen det här med ditt personliga varumärke.” (Löwengrip 

2011:114) Hon menar att ”I en blogg får du skryta hur mycket som helst om dig själv, men gör det 

på ett snyggt sätt.” (ibid) och […] ”att låta duktigare än vad man egentligen är tycker jag är helt 

okej.” (Löwengrip 2011:115)  

Budskap som är inriktade på jaget och dess centrala plats återfinns även i Fexeus bok. ”Om du vill 

få spridning på ett beteende eller en tanke, kanske den förträffliga idén att du bör utses till 

världshärskare, är det effektivaste verktyget att förändra den sociala normen.” (Fexeus 2011:269) 

Han menar att för att förändra dessa sociala normer, så måste man få kontakt med sina vänners 

vänner, har man väl nått dem så har man förutsättning att nå flera tusentals personer med det man 

vill förändra. Detta är ett sätt att enligt Fexeus programmera nätverket för sin egen framgångs skull. 

(Fexeus 2011:269)  

 

Var målmedveten och nå framgång och lycka 

Budskap om att nå mål nämns ofta i förhållande till att bli lycklig. Att ha drömmar beskrivs som 

viktigt i samtlig litteratur. Ett budskap är att man måste våga drömma stort. Framgång beskrivs som 

att lyckas uppnå på förhand uppsatta mål. Det är endast för sin egen skull man bör prestera. 

Törnblom sammanfattar detta med att påpeka att det inte finns någon annan än en själv som kan 

motivera varför man gör ett val framför ett annat och om det inte handlar om pengar så handlar det 

om passion (Törnblom 2006:90). ”När du bestämmer dig för att uppnå något, när du beslutar att 

det ska bli så, då tar du själv kontrollen över ditt liv.” (Törnblom 2006:105) Törnblom menar att för 

att nå framgång krävs ett tydligt formulerat mål, ambition, självdisciplin och uthållighet (Törnblom 

2006:105ff). Även Löwengrip menar att det är viktigt att ha mål ”Jag pratar ofta om hur viktigt det 

är att ha mål i livet. Att mål och drömmar gör oss lyckliga.” (Löwengrip 2011:94) En typ av 
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framgång som presenteras är att lära sig att hantera sina superkrafter för att kunna nå mål med hjälp 

av dem (Fexeus 2011:541). Andra mål som uttrycks är exempelvis att […] ”få balans i tillvaron.” 

(Fexeus 2011:493) och han uppmanar även läsaren till att programmera om dina dåliga sidor 

(Fexeus 2011: 245). Fexeus menar att “Ett av målen med den här boken är att hjälpa dig njuta mer 

av livet och nå framgång – vad nu framgång är för dig.” (Fexeus 2011:541) Fexeus menar att det 

går alldeles utmärkt att köpa ett visst mått lycka för pengar (Fexeus 2011:413). En utgångspunkt för 

mål och drömmar av det Törnblom skriver härstammar från det gamla ordspråket, i all längtan finns 

en framtid. Man måste aktivt vilja något för att det ska kunna bli verklighet. Törnblom menar att ett 

mål är en konkret bild av vad man vill uppnå, ett mål är inte det man gör för att nå resultatet. När 

man bestämmer sig för att uppnå ett mål tar man kontrollen över sitt liv och sitt handlande. Hon 

beskriver att målet även blir ett sätt att minska rädslan för framtiden och kommande förändringar, 

eftersom målet är något man själv valt och vill ska hända. Det i sig bidrar till energi och motivation 

i rätt riktning i människors liv (Törnblom 2006:143ff).  

 

Törnblom menar att för att nå mål i livet krävs det att man är effektiv (Törnblom 2006:113ff). 

Vilket bland annat beskrivs genom att man ska […] ”tänka längre än nästippen räcker, men inte 

tänka för länge.” (Törnblom 2006:113) och ”Arbeta effektivt! Det handlar om att lura sig själv att 

göra det man egentligen vill men ibland inte kommer sig för av olika skäl.” (Törnblom 2006:115) 

Fexeus pekar också på budskap som handlar om att öka sin effektivitet på olika sätt. Bland annat 

genom övningar som ska ge människor bättre minne, lära sig läsa fort för att bli mer effektiv och bli 

bättre på att genomskåda andra människors lögner (Fexeus 2011:163ff). Bakom dessa tips, ligger 

budskapet att man ska nå sina mål med hjälp av dem. Fexeus skriver i inledningen att den här boken 

är inriktad på dig själv enbart. 

 

Ett centralt budskap i samtlig empiri har att göra med lycka eller att lyckas. Henrik Fexeus menar 

att ordet lycka bör förstås utifrån det amerikanska ordet happiness. Ordet mäter lycka i olika grader 

till skillnad från det svenska ordet lycka som kan ge en felaktig bild hos de som använder sig av 

ordet. Fokus i ordet happiness är enligt Fexeus att sätta sig själv och sin lycka först. (Fexeus 

2011:418f). Det beskrivs att optimism är en grundförutsättning för att få ett lyckligt liv och nå sina 

mål. (Fexeus 2011:421). Fexeus menar bland annat att en pessimist oftare misslyckas än en 

optimist. “Optimism är en inställning som skyddar människor från att bli apatiska, deprimerade 

eller känna hopplöshet när livet är tufft.” (Fexeus 2011:399) och “Att vara optimist innebär att man 

söker lösningar och är flexibel och uthållig” […] (Fexeus 2011:397). Stor vikt läggs vid att 

förändra sitt beteende till mer positivt, med motiveringen att man som optimist lever längre och blir 
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lyckligare (Fexeus 2011:396). Mia Törnblom menar att man ska uppmärksamma sitt handlande och 

skaffa sig nya perspektiv genom att vara bejakande för att på så vis lära sig uppskatta livet och det 

som finns. Hon menar att man i vissa fall bör tvingas uppmärksamma det positiva även om man inte 

ser det naturligt. (Törnblom 2006:68)  

Motivation beskrivs som något meningsfullt när det gäller att uppnå mål. Törnblom talar om yttre 

och inre motivation. Yttre motivation beskrivs enligt följande ”Vi lockas med belöningar och 

skräms upp av hot om bestraffningar.” (Törnblom 2006:71) Hon menar att yttre motivation ökar 

förväntningarna och kan leda till en ond cirkel där vi inte kan bli tillfredsställda. Yttre motivationer 

försvinner snabbt. (Törnblom 2006:71ff) Törnblom beskriver att den inre motivationen finns inom 

oss själva. Det finns inga snabba genvägar till hur du stärker din inre motivation. ”Om du är 

ambitiös med att öva upp din inre motivation kommer du att bli mer framgångsrik än du någonsin 

vågat drömma om. Med framgång menar jag att du kommer att lyckas mer än väl med att uppnå 

dina egna på förhand satta mål.” (Törnblom 2006:71) Vidare menar Törnblom att ”Först när du vet 

vad du vill kan du aktivt börja verka för att det ska bli verklighet. Det är inte förrän du börjar tänka 

på hur du skulle vilja ha det som du kan påverka din situation i dagsläget.” (Törnblom 2006:105) 

 

I empirin ges tydliga exempel på betydelsen av att ha kontroll. Ett exempel är Fexeus som menar att 

man genom att […] “ta kontroll över dina tankar”, […] ”programmera om din hjärna”(Fexeus 

2011:243) och [...]”hantera våra urgamla, negativa känslor så att de inte står i vägen för vår 

strävan efter ett mer positivt liv.” (Fexeus 2011:409) Fexeus beskriver att ”Bristen på kontroll kan 

till och med vara fysiskt farlig.” (Fexeus 2011:194) Ett budskap som ges är att kontroll är 

grundläggande för livskvalitet, ”De som inte känner att de har kontroll över sina liv är både mindre 

framgångsrika och effektiva och mår sämre än de som känner att de har kontroll.” (Fexeus 

2011:545). Han menar även att […] ”du behöver lära dig att hantera dina känslomässiga tankar.” 

(Fexeus 2011:174) 

 

Ett supertips som Fexeus ger för att nå framgång är ”Vidrör andra lätt på överarmen när du ber 

dem om något. Det gör det betydligt mer sannolikt att de kommer gå med på vad du vill, eftersom 

beröring omedvetet tolkas som att man står varandra nära.” (Fexeus 2011:308) Detta supertips 

nämns i anknytning till människans empatiska förmåga och hur man kan använda denna. Några av 

Fexeus huvudbudskap är att vikten av att hantera negativa tankar och känslolägen, undvika oro och 

stress, motivera dig bättre, skapa förändringar hos dig och andra genom dina sociala nätverk, försätt 

dig själv i positiva tillstånd av optimism och lycka, fatta bättre beslut och väcka sin kreativitet 

genom att önska (Fexeus 2011:166). Det är genom att öva på och lära sig hantera dessa superkrafter 
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blir livet bättre och enklare. Liknande förklarar Löwengrip med budskapet att ta för sig med att man 

ska bli en alfahona, vilket betyder att man ska öka sin personliga utstrålning (Löwengrip 

2011:121ff) ”Vi tjejer är dåliga på att ta plats om det är ett sällskap med både tjejer och killar. Då 

försvinner alfahonorna raskt medan alfahannen växer och dominerar rummet totalt.” (Löwengrip 

2011:121) 

 

Hantera relationen till dig själv och andra för att nå framgång och lycka 

I empirin redogörs mycket för relationer till andra och hur de kan ge gott såväl som ont. Individer 

påverkas av relationer med andra människor och inledningsvis beskriver Löwengrip att om du har 

en energikrävande relation eller vänner som står i vägen för att du ska kunna uppnå dina mål är de i 

längden inte värda att lägga ner tid på (Löwengrip 2011:62). Törnblom ger samma budskap då hon 

menar att dåliga relationer till andra kan skapa låg självkänsla och därför ställa till med problem. 

Hon beskriver att svartsjuka är något negativt och vi måste lära oss förstå att människor som valt att 

vara i vår närhet och ha en relation med oss, har valt det för sin egen skull (Törnblom 2006:25f). 

Hon beskriver att det är typiskt med svartsjuka i relationer där det finns personer med låg 

självkänsla. “Vi ska vara kräsna när vi väljer vilka vänner vi vill ha nära oss. Det är inte bra för 

din självkänsla att ha osunda och stagnerade eller destruktiva relationer.” (Törnblom 2006:58f) Ett 

budskap som förmedlas är att bra relationer är en förutsättning för att få en god självkänsla, ”God 

självkänsla är dock det bästa vapnet mot människor som kanske inte alltid vill vårt bästa. Och med 

god självkänsla blir vi bättre på att inte ta åt oss eller rent av ’städa bort’ de personer som är 

skadeglada eller missunnsamma.” (Törnblom 2006:15) ”Ibland ger jag klienter rådet att ’städa’ 

bland sina relationer.” (Törnblom 2006:43) Törnblom beskriver att ”Det är nämligen få saker som 

stjäl så mycket energi från oss som att vara förbannade, irriterade eller känna oss kränkta av 

någon eller någonting.” (Törnblom 2006:75) 

 

Löwengrip menar att man ska ta vara på sina bästa egenskaper och förstå att man är fin som man är 

och inte bli påverkad av den hets som samhället utsätter individer för idag. Med detta följer även 

beskrivningar om att stå över kritik från andra. Hon beskriver att det är du som bestämmer över ditt 

eget liv och att du inte ska låta andra människor bestämma över dig (Löwengrip 2011:173ff). 

Löwengrip beskriver att konkurrens är något positivt enbart om det får dig att kämpa hårdare och 

prestera bättre när man jämför sig med någon annan (Löwengrip 2011:41).  
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Törnblom menar att det inte finns någon skillnad mellan oro, osäkerhet och rädsla. Hon menar att 

alla dessa tre begrepp står för samma sak, stora och små rädslor (Törnblom 2006:89ff). Vidare 

beskrivs det att ”Få saker är så hämmande för vår personliga utveckling som rädsla, få människor 

skrämmer mig så mycket som riktigt rädda människor.” (Törnblom 2006:89) och att ”De flesta 

rädslor är självcentrerade, och dem kan vi öva bort. Så fort jag idag känner mig osäker eller rädd 

gör jag en snabb kontroll. Vad är det hos mig som är hotat? På vilket sätt bidrar jag själv? Låter 

jag min falska stolthet dominera mina tankar? Är det avund eller missunnsamhet jag känner?” 

(Törnblom 2006:92) 

 

Att lära känna sin oro och ångest och veta vad den beror på kan hjälpa en i stressen som följer med 

arbete, skola och karriär. Löwengrip beskriver att ”Prestationsångest tror jag att de flesta av oss 

tjejer känner med jämna mellanrum. Viljan att prestera och göra bra ifrån sig och där rädslan för 

att misslyckas.” (Löwengrip 2011:66) Likt Törnblom som menar att det finns en yttre stress 

omkring människor, vilken benämns som allt runtomkring dig och andras krav på dig. Den inre 

stressen är människor egna förväntningar och krav på sig själva. Hon menar att all slags stress 

minskar om man ökar sin självkänsla. (Törnblom 2006:109ff) Även Löwengrip tar upp problem 

med låg självkänsla och att dessa kan leda till att man blir grinig, ”Att tjafsa med sin pojkvän på 

grund av komplex är bara dumt. Som i mitt fall när jag var alldeles röd och finnig i ansiktet. Då är 

det ju bättre att förklara att det är därför jag är sur, det är inte han som har gjort något fel!” 

(Löwengrip 2011:22) Löwengrip beskriver utseende hos sig själv och hos andra människor som en 

anledning till att man får låg självkänsla (Löwengrip 2011:23ff). Hon menar att framförallt tjejer 

konkurrerar med varandra och att detta kan leda till minskad självkänsla ”Vi tjejer konkurrerar med 

varandra – så enkelt är det.” (Löwengrip 2011:25) Löwengrip beskriver att […] ”för att det 

kommer in en tjej som jag upplever som är ’ännu bättre’ och så krymper jag som person och låter 

henne ta över.” (Löwengrip 2011:23) Ett råd Löwengrip ger läsaren är att bli superwoman i sitt eget 

liv, ”Är man en superwoman låter man ingen påverka en negativt. Människor kan försöka, men det 

biter inte.” (Löwengrip 2011:118) 

 

Ett budskap som beskrivs i Fexeus bok är att man bör använda sina relationer för att få ut mer av 

sitt eget liv (Fexeus 2011: 316ff). ”Fundera på vilket beteende eller vilka tankar som du skulle vilja 

ändra hos dig själv och kolla om det är något som delas av andra i ditt närmaste sociala närverk. 

Tänk efter hur du kan utnyttja nätverket och istället låta det påverka dig i rätt riktning.” (Fexeus 

2011:268) Fexeus menar att det är farligt med ensamhet för människans välmående, ”Den farliga 

ensamheten handlar om att man känner sig avskärmad från andra människor och inte har någon 
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att vända sig till.” (Fexeus 2011:314) Även Löwengrip beskriver hur man kan hantera sina 

relationer på sätt som är förmånliga för en själv. ”Om ni ringer varandra medan han är ute så säg 

inte’ Jaha, vilka är du med då’, utan istället: ’Festa på du älskling, jag ligger här och gör sängen 

varm tills du kommer hem, love u’ HA! Killen blir alltid lika chockad.” (Löwengrip 2011:36) 

Fexeus påpekar att ”Kom ihåg att människor som begår icke-empatiska handlingar är avvikelser 

från normen.” (Fexeus 2011:311f) Icke empatiska handlingar beskriver Fexeus som folkmord, 

våldtäkt eller att ta sista toalettpappret utan att sätta dit en ny rulle. Vidare menar han att 

människans hjärna är programmerad att vara empatisk. (Fexeus 2011: 310f)  

 

Åtgärda svagheter som kan vara hinder för att nå din lycka 

I empirin beskriver Törnblom att människor går runt och oroar sig för att bli avslöjande som en 

enda stor bluff. De är duktiga men tror att det alltid finns någon bättre. De erkänner inte för någon 

annan vad de känner på grund av att de känner osäkerhet i jämförelsen med andra. (Törnblom 

2006:4ff) ”Vi lever i en värld där så många drivs av rädsla att bli påkomna som odugliga och 

otillräckliga. Vi vågar inte prata om det eller ens erkänna det för varandra utan springer runt och 

spelar teater.” (Törnblom 2006:11) Hon beskriver även att människor bär på en diffus olustkänsla, 

en känsla av att gå runt i cirklar. Därför lägger människor i en högre växel, de köper en till drink 

eller ännu ett klädesplagg för att döva en känsla de inte kan förstå. Detta gör man för att man känner 

sig otillfredsställd. Törnblom menar att man ska ställa sig frågan om hur ens själ egentligen mår. 

(Törnblom 2006:31ff) Löwengrip instämmer och pekar på vikten av att ha en god självkänsla och 

att man kan stärka den med övning ”En stark självkänsla leder till att det blir lättare att stå emot 

grupptryck, krav från andra och framför allt krav och prestationsångest från sig själv.” (Löwengrip 

2011:3) Hon menar att man med sin goda självkänsla kan bygga upp en osynlig sköld som gör att 

de elaka saker andra säger, eller kritik man får inte kommer åt en, istället uppskattar man sig själv 

och den man är.  

 

Att ha jobbiga känslor beskrivs även av Fexeus, ”Tänk dig att du har tillbringat en kväll på staden 

med några glas öl för mycket eller en filmkväll hemma med pizza, glass och chips. Sällan är 

integrationen mellan psyke och fysisk kondition tydligare än morgonen därpå. Du blandar psykiska 

ångestkänslor med fysiskt illamående och hör en snusförnuftig röst i huvudet som tydligt förklarar 

att det här är ditt straff.” (Fexeus 2011:542) Fexeus menar även att ”Ofta är dina negativa 

upplevelser resultatet av att du har lärt dig att tänka fel.” (Fexeus 2011:242)  
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Törnblom ger exempel på beteenden som är tecken på låg självkänsla hos människor som se ner på 

andra och prata skit om andra, känna ett behov av att vilja överglänsa andra, känslan av att man vill 

prestera för att visa att man kan, göra det man tror att andra vill, säga ja men mena nej, känna sig 

som en bluff, jämföra sig med andra, tro att man blir lyckligare om man är snyggare, känna skuld, 

skam och självförakt. Törnblom beskriver att skuld och skam hämmar vår utveckling. ”Får 

skammen stanna kvar för länge inom oss kan den sprida sig och genomsyra hela vår 

självuppfattning. Skam är ofta en följd av att vi inte känner oss värdefulla och värda att älskas. 

Skuld har att göra med vad vi gjort eller tycker att vi borde ha gjort, skam har att göra med hur vi 

ser på oss själva.” (Törnblom 2006:96) Törnblom trycker på vikten av att ha god självkänsla. ”En 

sund självkänsla visar oss möjligheter och avleder oss från skuld och självanklagelser. En sund 

självkänsla hjälper oss också att bygga upp stabila och näringsrika relationer som gör oss bättre 

rustade för livets smällar.” (Törnblom 2006:36) 

 

Törnblom beskriver att lögner är ett sätt att rättfärdiga beteenden att man ljuger så att man börjar tro 

på det själv (Törnblom 2006:46ff). ”Jag tror att vi oftast ljuger för att göra oss själva lite 

intressantare än vi anser oss vara och för att vi tror att vår omgivning då tycker bättre om oss. 

Sedan ljuger vi också för att mörklägga tankar, känslor och handlingar vi inte kan stå för eller vars 

konsekvenser vi vill undvika.” (Törnblom 2006:46) 

 

Löwengrip beskriver att vissa människor får en att tappa sitt självförtroende exempelvis de som är 

snyggare och mer intressanta än en själv. (Löwengrip 2011:41). Att få minskat självförtroende kan 

enligt Löwengrip leda till nedstämdhet. ”Att koppla nedstämdhet eller perioder i livet då man 

känner sig ledsen till vikten är något som jag har gjort i flera år, och jag att många tjejer gör 

samma sak utan att egentligen förstå det. Så fort jag är ledsen tycker jag alltid att jag är ful, fast 

när det hänger tror jag alltid att jag blir ledsen och deppig för att jag är så ful.” (Löwengrip 

2011:70) Fexeus beskriver ett liknande exempel på något som kan hämma människors välmående. 

Han menar att människor ska omge sig med positiva saker, allt ifrån färger till idolbilder, men om 

man omger sig med bilder på Albert Einstein eller Leonardo da Vinci kan man istället må sämre. 

(Fexeus 2011:490) ”När personen är alldeles för ouppnåelig hämmar vi oss själva och låser våra 

tankar istället för att bli kreativa.” (Fexeus 2011:490) 
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Självrespekt och empati utgör förutsättning för individuell lycka 

I empirin återfinns ett budskap om vikten av att upprätthålla sin självrespekt och tro på sig själv. I 

längden gör detta att vi även vågar uppmärksamma våra brister och förbättra dem. Det beskrivs att 

”Om vi vuxit upp med Jante och Luther och tidigt fått lära oss att inte förhäva oss är detta 

självklart svårt”. (Törnblom 2006:24) Vidare skriver hon att det hos människor alltid kommer 

finnas områden där vi kan förbättra oss, men att acceptera sig själv med fel och brister är det första 

steget i utvecklingen mot ett lyckligare liv och en god självkänsla (Törnblom 2006:54).“Den 

viktigaste bekräftelsen jag kan få idag är den jag ger mig själv. Och när jag på riktigt känner att 

jag lever som jag lär. När jag vågar ta plats och agera i egen sak stärks både mitt självförtroende 

och min känsla av egenvärde.” (Törnblom 2006:42). Även Löwengrip beskriver att det som är 

viktigt är personen inombords, den som trycks undan i pressen på hur man ska se ut. Hon uppmanar 

till att inte gräma sig över små saker utan att istället främja sig själv och sina drömmar. Löwengrip 

beskriver att människor bör skaffa sig perspektiv, att det finns folk som har det värre. (Löwengrip 

2011:23ff). Likt Löwengrip menar även Törnblom att vi bör lära oss att uppskatta det vi har “Ju 

mer vi uppskattar det vi har här och nu, ju starkare resurser får vi inför morgondagens utmaningar 

och många bakslag uteblir faktiskt också om vi inte jämt förväntar oss det värsta. Det är kreativt att 

vara närvarande i nuet.” (Törnblom 2006:53).  

 

Törnblom fortsätter med att beskriva att individer som har en låg självkänsla ofta spelar en roll inför 

andra. Man mår ofta dåligt i den rollen man spelar, men fortsätter att spela den på grund av låg 

självkänsla. Hon menar att andra har makt över en, när man har låg självkänsla. Törnblom menar att 

man ibland måste kunna göra andra besvikna genom att säga nej. Det är oundvikligt att individers 

egna förväntningar och andras ambitioner krockar, det viktigaste är att se till sig själv och sitt 

välmående (Törnblom 2006:57f). Med god självkänsla kan man däremot vara sann mot sig själv 

och sina känslor och ingen annan styr över en. (Törnblom 2006:4ff) Törnblom skriver att ”Du är 

varken viktigare eller mindre viktig än andra människor i sociala sammanhang, men för dig själv 

är du faktiskt den viktigaste i världen.” (Törnblom 2006:10). Hon menar också att ”Det är viktigt att 

inse att vi inte alltid måste bygga upp våra liv helt själva. Ibland är det starkt att våga be om 

hjälp.” (Törnblom 2006:61).  

 

Löwengrip påpekar att det krävs övning för att minska sina komplex och förstå att den enda individ 

som ska kunna påverka dig är du själv. Med det menar hon att vi måste jobba med att få bort de 

tankar som gör att vi ser ner på oss själva. ”Det är förstås inte så enkelt alla gånger att vända 

komplex eller få bort dem helt och hållet, det kan ta flera år eller ibland ett helt liv innan man 
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förstår att komplexet inte var mycket mer än ett hjärnspöke.” (Löwengrip 2011:13. Så för sin egen 

skull, i kombination med att man skapar sig en god självkänsla bör man förstå att de tankar man 

förmedlar ska vara positiva och hjälpande. Likt Löwengrip beskriver även Fexeus att för att 

utvecklas som människa måste man utgå ifrån sin egen personliga nivå, han menar att alla 

människor har olika förutsättningar att göra framsteg (Fexeus 2011:538). ”Därför är det otroligt 

viktigt att du mäter dina framgångar genom att jämföra dina nya resultat enbart med dina egna, 

tidigare resultat.” (Fexeus 2011:538). Fexeus gör en beskrivning från Stephen Covey. Covey 

menar att ”Ju mindre du bryr dig om dig själv, desto mer lyhörd för andra blir du och desto bättre 

socialt beteende får du.” (Fexeus 2011:300).  

 

Sammanfattning av resultat 

De mest framträdande budskap vi identifierat i självhjälpslitteraturen är att läsaren är den viktigaste 

personen i sitt liv. De bör lära sig att se bortom samhällsidealen och fokusera på det som är bra med 

sig själva. De bör sträva efter att vara positiva och göra saker för sin egen skull, inte för andras. 

Läsaren uppmanas att sätta upp mål och arbeta målmedvetet för att nå dessa för att därigenom nå 

framgång och därmed lycka. För att läsaren ska kunna nå sina mål krävs effektivt arbete, läsaren 

ska hålla sig motiverad och förbli optimistisk och positiv. Viktigt är att ta kontroll över sina 

handlingar, känslor, tankar och relationer och avveckla relationer som inte leder läsaren närmare 

målet. Läsaren bör använda relationer för att nå personliga mål. De bör också åtgärda eller 

kontrollera sina personliga svagheter för att nå framgång och lycka. Läsaren uppmanas skaffa sig en 

god självkänsla, ha självrespekt, känna empati för sig själv och andra och förstå sitt egenvärde.  De 

uppmanas stå över de samhällsideal som påverkar dem negativt samt förändra sina negativa 

tankemönster och beteenden, om de mår dåligt tänker de fel och detta kan åtgärdas.  

Analys och diskussion  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling 

förmedlar narcissistiska budskap, vilka dessa budskap i så fall är och hur dessa tar sig uttryck. I 

studien har narcissism definierats som att vara mån om sig själv och sitt liv framför andras, omåttlig 

självupptagenhet, att sätta sin framgång och lycka framför andras och känna ett oupphörligt habegär 

samt ett ständigt behov av beundran och bekräftelse och egocentricitet. 

Tidigare amerikansk forskning har visat att narcissism har börjat ta mer plats i samhällen. Studier 

av detta slag för det svenska samhället tycks inte finnas i någon större omfattning. Den ökade 

produktionen och spridningen av självhjälpslitteratur i sig och att människor köper sådan litteratur 



32 
 

för att söka hjälp eller förbättra olika saker med dig själva gör det extra intressant att studera vilka 

budskap sådana böcker sprider.  

 

Narcissism som tecken på något sunt 

De budskap som återfinns i självhjälpslitteraturen kan ses som fullt normala beteenden eller 

förhållningssätt i dagens samhälle. Att ha en vilja att nå framgång och lycka i livet är både sunt och 

normalt för de flesta människor. Det intressanta med dessa budskap är vad som faktiskt kan ses som 

narcissistiskt och vad som inte kan det. Vi menar att vissa beteenden och förhållningssätt i samspel 

med varandra som förespråkas i litteraturen kan tolkas som såväl sunda narcissistiska beteenden 

som patologiska. En person med självrespekt som känner tilltro och existensberättigande har ofta en 

god självkänsla, vilket beskrivs som sunt narcissistiskt beteende. Litteraturen förmedlar budskap om 

att läsaren bör öka sin självkänsla, ha drömmar och mål i livet och utveckla sig själv. Enligt teorier 

om narcissism är patologiska narcissistiska försvar när ett beteende har blivit en del av individens 

personlighet, ett narcissistiskt försvar kan exempelvis innebära att en individ sätter sig själv framför 

andra för att nå framgång. De budskap som förmedlas i litteraturen kan var och en för sig vara 

sunda, men i samspel med varandra kan det tolkas vara budskap som till vissa delar är 

narcissistiska. 

 

Sätt dig själv i fokus 

Ett av de narcissistiska budskap som vi menar förmedlas i självhjälpslitteraturen är att läsaren 

uppmanas att främst fokusera på att vara mån om sig själv och sätta sig själv och sitt liv framför 

andras. Detta tar sig i uttryck bland annat genom ett stort antal exempel på hur läsaren kan arbeta 

för att nå framgång och lycka. En narcissist beskrivs främst hålla fokus på sig själv, dess eget jag 

står i fokus. Litteraturen förmedlar att det är positivt att vara egocentrisk och att detta är en viktig 

förutsättning för att läsaren ska nå framgång och lycka. Handlingskraft formuleras som en 

nödvändighet för att nå framgång. En narcissist är till naturen handlingskraftig vilket gör att de ofta 

når sina mål och narcissister förutsätter att de blir lyckliga om de lyckas med saker. Lasch menar att 

människor alltid har varit egocentriska men i takt med att dagens samhälle har förändrats så menar 

han att man kan se detta som en metafor för ett tillstånd världen befinner sig i. Både Sigrell och 

Teurnell och Lasch menar att dagens konsumtionssamhälle gör att människor tvingas lära sig leva 

efter de normer som skapas i det. Till exempel förutsätter ett sådant samhälle att människor är mer 

själviska och Lasch menar att det kan ses som en synonym för narcissism. Lasch beskriver den 

kollektiva själen, vilken reflekterar samhällets behov. Även Sigrell och Teurnell menar att 
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förändrade livsförhållanden kan vara en orsak till att narcissismen ökar i samhällen till följd av ett 

allt mer individualistiskt förhållningssätt till livet där prestation och konsumtion är något naturligt. 

Ett ytligt beskrivet samhälle exemplifieras av Lasch, som menar att dagens människor har fokus 

riktat på sig själva. Detta ger upphov till utvecklingen av den narcissistiska kultur som såväl Lasch 

som Sigrell och Teurnell redogör för. Självhjälpslitteraturen ger tydliga budskap om det önskvärda i 

att fokusera på sig själv och sin egen utveckling för att nå lycka. Twenge menar att dagens 

självcentrering och egoism sprider sig i det privata, politiska såväl som ekonomiska sammanhanget. 

I självhjälpslitteraturen återfinns budskap av egocentrisk karaktär.  

 

Använd relationer för att nå framgång 

Campbells, Rudich och Sedikes diskuterar förhållandet narcissism och hög självkänsla hos 

individer. De menar att narcissister uppfattar sig själva som bättre än andra på områden som gäller 

personlig vinning. De ansåg sig själva som smartare och bättre på att uttrycka sig. Deras studie 

visade att narcissister var sämre på att känna och skapa gemenskap med andra människor och hade 

lägre moral. De var öppna för upplevelser men inte känslomässig gemenskap. I 

självhjälpslitteraturen framställs framgång och lycka som eftersträvansvärt och läsaren ges exempel 

på och verktyg för hur de bör vara och agera för att nå dit. Verktygen består exempelvis i att lära sig 

använda relationer för att lättare nå sina personliga mål. De relationer som inte tar en närmare 

målet, uppmanas man rensa bort. Narcissister beskrivs sträva efter makt och beundran, de vill 

lyckas. Det är vanligt att narcissister använder sig av andra individer som redskap för att nå 

personlig framgång. Andra människors värde bestäms utifrån vilken nytta narcissisten har av dem. 

Det kan också ses som sunt att avveckla relationer som inte är bra för en. Författarna till 

självhjälpslitteraturen talar om vikten av att älska sig själv för att kunna älska andra. Enligt 

Hazleden är egoism en nödvändighet då vi lever i ett osäkert samhälle och endast kan vara säkra på 

oss själva. 

 

Hantera, åtgärda och kontrollera dina svagheter 

Ett budskap i självhjälpslitteraturen är att läsaren bör lära sig hantera, åtgärda eller kontrollera sina 

mänskliga svagheter som exempelvis låg självkänsla, pessimism och andra negativa känslor i syfte 

att nå ett mål, öka sin framgång eller bli lycklig. Att ha negativt laddade känslor som skam, skuld 

och dålig självkänsla är typiskt för narcissistiska personer, men de är ofta inte fullt medvetna om det 

själva. Narcissister vill undvika dessa negativa känslor så långt det är möjligt och tar olika försvar 

till hjälp, vilka exempelvis kan yttra sig i egoism. Lasch beskriver att narcissismens framfart i 
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samhällen troligen skapar konsekvenser. Han menar exempelvis att människor får svårare att möta 

delar i livet som innebär sorg och smärta, eftersom att narcissister har svårt att internalisera 

kärleksfulla minnen och relationer med andra. Kärleksfulla relationer fungerar som en hjälp i 

svårare tider i en människas liv. Bosson et al menar att det finns ett möjligt samband mellan 

narcissism och självkänsla. Narcissister har en tro på sig själv som bättre än andra och de visar en 

hög explicit självkänsla medan de ofta har en bristande hög implicit självkänsla. Törnblom menar 

att människor alltid kan finna fel och brister hos sig själva. Människor bär idag på en diffus 

olustkänsla, en känsla av att gå runt i cirklar. Hon menar att de därför lägger i en högre växel sina 

liv då de inte förstår vad som kan döva känslan. Enligt Törnblom bör man istället fråga sig hur ens 

själ mår. Den viktigaste personen är den inombords och den som riskerar att tryckas bort i pressen 

på hur man ska se ut och vara.  

 

Lasch talar om den personliga tillväxtens ideologi, vilken han menar är en tro för dem som saknar 

tro. Budskapen om att hantera negativa känslor och tankar skulle kunna ses som en motkraft till 

narcissism. Självhjälpslitteraturen betonar vikten av att ha en god självkänsla frekvent och låg 

självkänsla är i sig ett beteende som ligger bakom andra narcissistiska beteenden.  

 

Ta kontroll och spela de roller du behöver för att förstärka ditt varumärke 

Med hjälp av delar av Goffmans dramaturgiska perspektiv, kan man säga att självhjälpslitteraturen 

tycks uppmuntra läsaren att spela de roller som behöver spelas för att de ska kunna upprätthålla 

positiva bilder av sig själva. Läsaren tycks uppmuntras att upprätthålla en fasad eller det varumärke, 

de behöver eller vill förmedla kanske både för sig själv och andra. Masken kan användas för att 

förstärka sitt varumärke eller lättare nå ett uppsatt mål. Vår analys av självhjälpslitteraturen är att 

den förmedlar ett budskap om det önskvärda i att prestera, nå framgång och stärka självkänslan. 

Dessa är de beteenden som bör uppvisas för andra, vilket man kan förklara med Goffmans begrepp 

främre region, vissa beteenden är ständigt i den främre regionen. Självhjälpslitteraturen tycks 

förmedla att oönskade beteenden är något läsaren bör lära sig att hantera. De beteenden som i 

självhjälpslitteraturen förmedlas vara negativa ska inte visas för andra, de bör stanna i den bakre 

regionen. Självhjälpslitteraturens budskap handlar om att hjälpa läsaren att jobba bort dessa 

negativa känslor och undvika att låta dem yttra sig i den främre regionen.  

Löwengrip sammanfattar det bästa med sig själv, där hon ger förslaget till andra att vara mer 

egoistiska, bry sig mer om sig själv och aldrig ge sig. Målet är att bli en alfahona och på så vis ta 

mer plats och öka sin personliga utstrålning. Litteraturen ger ett antal förslag om hur man kan agera 
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för att öka sin personliga utstrålning till exempel genom att le och ha god hållning för att synas. 

Goffman menar att vi i interaktion med andra är angelägna om att upprätthålla ett så fördelaktigt 

intryck som möjligt, vår fasad. Att använda sig av sitt kroppsspråk som en överföring av en bild 

som vi vill förmedla till andra, en bild att man är stolt och trygg i sig själv är ett sätt att upprätthålla 

en så positiv bild av sig själv som möjligt. Det kan leda till att endast utvalda delar kommer fram i 

interaktionen, exempelvis med en stark betoning på positiva aspekter. Fexeus återkommer ständigt 

till vikten av att ha kontroll. Kontroll över sina tankar, man ska omprogrammera hjärnan, inte låta 

negativa tankar så i vägen för strävan mot ett positivt liv. Han menar att det är viktigt att hantera 

negativa tankar och känslolägen för att i längden undvika onödig oro och stress. Läsaren motiveras 

att skapa förändring hos sig själv och vara en förebild för andra. Fexeus menar att genom övning 

och lärdom så blir det enklare att leva positivt. Målet med att leva positivt är att läsaren då blir 

lycklig. Han menar att människor bör sträva efter att finna sitt sanna jag. Han förmedlar även att det 

krävs stor förändring av sig själv för att nå målet. Det kan tolkas som att individen ska hålla upp en 

fasad för att visa upp en bild av att individen är trygg i sig själv. Fexeus kan tyckas förmedla att 

man ska spela en roll i tron om att det är vad som önskas, att gömma sig bakom en mask för att 

styra andras intryck av en själv och en vilja att inneha en specifik roll framför en annan. 

 

Du är den viktigaste personen i ditt liv 

Enligt Fromm förutsätter individuationsprocessen ett ökat fokus på sig själv i likhet med det 

centrala budskapet i litteraturen som uppmanar läsaren till att fokusera på sig själv. 

Självhjälpslitteraturen förmedlar framgång och målmedvetenhet som en naturlig väg att välja för 

alla människor, vilket enligt Fromms teori skulle innebära att ingen människa i dagens samhälle kan 

känna en positiv frihet. Fromms menar att själviskhet innebär att människan ständigt har en tanke 

om sin egen fördel och att ju mer obetydlig en människa känner sig desto mer saker vill den ha till 

exempel mer lycka eller framgång. Litteraturen förmedlar budskap om mål som individer förväntas 

uppnå vilket i sin tur kan ger mer utrymme åt den själviskhet som Fromm beskriver. Sanningen kan 

vara svår att finna i skuggan av vad andra människor vill. Fromm menar att människor är individer 

som vill expandera sina jag. Löwengrip menar att man ska förstå att man är fin som man är och stå 

över samhällets påverkan och andras kritik. Men menar samtidigt att konkurrens är något positivt 

om det får dig att kämpa hårdare och prestera bättre i jämförelsen med någon annan som gör det 

bättre än en själv. Hon menar även att tjejer konkurrerar med varandra och det är något som inte 

kan förändras, utan det som kan förändras är i vilket utsträckning vi låter det påverka oss. 

Löwengrips tipsar om att man ska befinna sig i en bubbla där kritik inte kan komma åt en, hon 



36 
 

skriver att hon aldrig ger sig och ser det som en bra egenskap just för den egna vinningen. Fromm 

menar att människor i stor utsträckning är påverkade av en stark själviskhet och lever med en 

ständig tanke om sin egen vinning. Denna själviskhet fungerar endast för jaget att se till det egna 

egots vinning, något som Löwengrip tidigare i sin bok ansett vara det största problemet i Sverige – 

att vi inte är tillräckligt egoistiska.  

 

Framgång som ideal 

Fromm menar att vårt sökande efter mening i samhället har likställts med prestationer och 

framgång. Törnblom redogör för individers oro inför framtiden, att vi idag fyller tomrummet med 

prestationer och att drivkraften att lyckas. Vi menar att människor idag kanske inte alltid är 

medvetna om det är sina egna ideal eller intalade ideal de strävar efter. Självhjälpslitteraturen 

förmedlar budskap om att människor ska vara målmedvetna och nå framgång. Kanske är de ideal 

och mål som i självhjälpslitteraturen uppges vara idealiska att nå inte människans egentliga önskan 

utan ett ideal som formats av samhällets utveckling, likt Fromm nämner att ideal är något som är 

överordnat individen. En tanke är att de mål läsaren förväntas uppnå med hjälp av 

självhjälpslitteraturen kanske är uttryck för de samhällsnormer som förmedlats att människor bör 

efterlikna och inte människors personliga önskningar.  Fromms teorier kring frihetsbegreppets har 

dubbel betydelse. Människan har dels blivit en egen individ och frigjord ifrån auktoriteter, men på 

samma gång blivit mer isolerad och maktlös. Denna dualism skapar en oro och ängslan hos 

människor och ligger till grund för själva flykten ifrån friheten.  

 

Enligt Fromm tvivlar vi för att vi försöker lindra den smärta vi finner i förhållande till vår frihet och 

det tomrum vi befinner oss i. Enda sättet att ta sig ifrån denna smärta är att våga ta plats och agera i 

egen sak eftersom individens självförtroende och känsla av egenvärde då stärks. De 

individualistiska mål som ofta nämns i självhjälpslitteraturen är att bygga framgång och lycka på 

olika sätt. Löwengrip tipsar om sätt att öka sitt ego som hon förklarar att man ska göra för att öka 

sin självkänsla. Hon menar på att hon blir glad av att läsa om sig själv i artiklar, eller se sig själv på 

tidningsomslag. Utgångspunkten för att skrivas om i en tidning, eller pryda omslaget är (allt som 

oftast) att man är en känd person. Det förespråkas att man ska bli en känd person för att öka sitt ego. 

Hur kan man säkert särskilja sin egen önskan från en falsk önskan, det vill säga, önskningar som 

kommer från andra eller från samhällsideal som skiljer sig än de du som individ själv medvetet 

valt? Hur kan vi stärka känslan av egenvärde på ett sätt som är det yttersta och största uttrycket av 

vår eget jag? Vi kanske behöver vara mer ifrågasättande mot om det är framgång som är det yttersta 
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beviset för lycka? När går dessa ideal över till att bli enbart mål som inte är individens egna, har 

idealen idag internaliserats så att vi inte längre kan skilja på våra egna önskningar och samhällets 

bild av vad lycka är? Människor kanske lägger tid och energi på att uppfylla dessa drömmar utan att 

ifrågasätta om det är sin egen önskan man arbetar för att uppfylla. Fromm menar att den positiva 

friheten vi alla strävar efter endast är möjlig i ett samhälle där individers liv inte rättfärdigas utifrån 

framgång.  

Slutsats 

Denna studie har syftat till att undersöka om självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling 

förmedlar narcissistiska budskap och hur dessa i så fall tar sig i uttryck i litteraturen. I studien har 

narcissism definierats som att vara mån om sig själv och sitt liv framför andras, att ha omåttlig 

självupptagenhet, att sätta sin framgång och lycka framför andras och att känna ett oupphörligt 

habegär samt ett ständigt behov av beundran och bekräftelse samt vara egocentrisk. 

Den självhjälpslitteratur som studerats förmedlar budskap som var och en för sig kan ses som sunda 

beteenden och förhållningssätt. Vi menar att narcissism i sig inte kan eller bör ses som enbart 

patologisk, utan att den sunda narcissismen kan snarare ses som en förutsättning för ett välmående 

samhälle. Att ha en god självkänsla, känna existensberättigande och tilltro definieras i tidigare 

forskning som sund narcissism. Detta tror vi är viktiga egenskaper hos individer för att ett 

fungerande samhälle ska vara möjligt. Vi menar att ett samhälle byggs upp av de individer som 

lever och verkar i det. Ett samhälle utan tilltro där människor inte känner existensberättigande kan 

få lika stora negativa konsekvenser, som ett samhälle som byggs upp av individer vilka enbart 

fokuserar på sin egen framgång och lycka. Vi har återfunnit sunda narcissistiska budskap i 

litteraturen. Vi menar dock att de budskap som förmedlas i självhjälpslitteraturen i samspel med 

varandra inte enbart kan ses som sunt narcissistiska. De budskap som förmedlas är tydligt inriktade 

på hur en individ bör vara och agera i samhället, i sina relationer och i sitt liv. Litteraturen 

förmedlar det eftersträvansvärda målet att nå personlig framgång och därmed lycka. Att lära sig 

hantera ett antal verktyg är receptet för att läsaren ska nå sin personliga lycka. Läsaren får lära sig 

att sätta sig själv i fokus, kontrollera sina relationer, känslor, tankar, att exkludera negativa känslor, 

tankar och förhållningssätt som inte tar läsaren närmare det personliga målet. Men var går gränsen 

mellan en hälsosam narcissism och en narcissism där individer i samhället ständigt sätter sig själva 

och sin framgång framför andras?  
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Slutsatsen blir att litteraturen förmedlar narcissistiska budskap där gränsen mellan det sunda och det 

osunda i hur läsaren bör sätta sig själv i fokus, använda relationer, sätta egna mål samt sträva efter 

lycka och framgång, inte är så självklar.  

Framtida forskning 

Den stora spridningen av självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling gör det intressant att ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv studera vilka behov självhjälpslitteraturen fyller för människor. Ett 

framtida forskningsområde skulle även kunna beröra självhjälpslitteratur med en större kvantitet än 

i denna studie, för att se om narcissistiska budskap återfinns på fler ställen eller bara under vissa 

kategorier inom självhjälpsgenren.  

 

En annan implikation på framtida forskning kan vara att studera effekterna av borttagandet av 

narcissism som en patologisk sjukdom i revideringen av DSM-manualen, ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Vad händer med människor i samhället när beteenden som tidigare har varit sjukliga, 

plötsligt kommer ses som normala?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Referenser  

Litteratur 

Anastasi, A. (1988) Psychological testing. Macmillan, New York 

Aspers, Patrik (2011) Etnografiska metoder. Liber AB, Malmö 

 

Coffey, A. & Atkinson, P. (1996) Making Sense of Qualitative Data. Complementary Research 

Strategies. Sage Publications Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi 

 

Fexeus, Henrik (2012) Konsten att få mentala superkrafter, bli smartare, lyckligare och hitta 

meningen med livet utan att behöva anstränga dig (nästan). CPI - Clausen&Bosse, Leck, Tyskland 

 

Fromm, Eric (1993) Flykten från friheten. Bokförlaget natur och kultur, Stockholm 

 

Goffman, Erving (2009) Jaget och maskerna. Norstedts Smedjebacken 

 

Holsti, O.R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, MA: 

Addison-Wesley 

 

Kernberg, Otto (2004) Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. Rowman & Littlefield 

Publishers, inc. Maryland 

 

Krippendorff, Klaus (2004) Content Analysis - An introduction to it’s methodology. SAGE 

Publications, Kalifornien 

 

Lasch, Christopher (1991) The culture of narcissism. W.W. Norton & company, inc. New York 

 

Löwengrip, Isabella (2011) Egoboost! - Blondinbellas överlevnadsguide för unge tjejer. Forum,  

Stockholm 

 

Repstad, Pål (2007) Närhet och Distans. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter (2002) Sociologisk metodik. Författarna och Liber AB,  

Malmö 

 

Sigrell, Bo & Teurnell, Lena (2011) Narcissism – Jag, mig och mitt. Bokwell, Finland 

 

Taylor, Steven J & Bogdan, Robert (1984) Introduction to Qualitative Research Methods: The  

search for meanings. John Wiley & Sons, New York 

 

Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Malmö 

 

Twenge, Jean M (2007) Generation Me – Why Today’s Young Americans Are More Confident,  

Assertive, Entitled—And More Miserable Than Ever Before. Free Press USA 

 

Twenge, Jean M & Cambell, Keith (2010) The Narcissism Epidemic: Living in the Age of  

Entitlement. Free Press USA 

 

Törnblom, Mia (2006) Självkänsla nu!. Månpocket, Stockholm 

 



40 
 

Weber, R. P. (1990) Basic Content Analysis. Newbury Park, CA 

 

Winter Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2011) Diskursanalys som teori och metod.  

Studentlitteratur AB, Lund 

 

 

Artiklar 
Bosson, J.K., Lakey, C E., Cambell, W., Keith Zeigler-Hill,V., Jordan, C.H. & Kernis, M.H. (2008)  

“Untangling the Links between Narcissism and Self-esteem: A Theoretical and Empirical Review”  

Social and Personality Psychology Compass 2/3 (1415–1439) 

 

Buhrmester, Michael & Swann, William (2010) “Implicit Self-Esteem: Nature, Measurement, and a  

New Way Forward” Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological  

Association 2011, Vol. 100, No. 2, (365–385) 

 

Cambell, Keith., Rudich, E.A & Sedikides, C (2002) “Narcissism, Self-Esteem, and the Positivity  

of Self-Views: Two Portraits of Self-Love” Personality and Social Psychology Bulletin 28 (358- 

368) 

 

Elo S. & Kyngäs Helvi (2008) “The qualitative content analysis process” Journal of Advanced  

Nursing 62(1), (107–115) 

 

Graneheim, Ulla & Lundman, Berit (2004) “Qualitative content analysis in nursing research:  

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness” Nurse Education Today, 24(2),  

(105-112) 

 

Grefberg, Anne (2007) Någon måste ta hand om friska människors vilsenhet. Stockholms  

universitet, Psykologiska institutionen. 

 

Lind, Roger (2007) En bok om att få ett bättre liv. Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga  

institutionen. 

 

Hazleden, Rebecca (2003) “Love Yourself-The Relationship of the Self with Itself in Popular Self- 

Help Texts” Journal of Sociology 39 (413-428) 

 

Rimke, Heidie Marie (2000) “Governing Citizens Through Self-help Literature” Cultural Studies  

Volume 14, Number 18, (61-78) 

 

Stemler, Steve (2001/2005) “An overview of content analysis” Practical Assessment, Research &  

Evaluation, 7(17-25) 

 

Thorndike Edward L (1920) “A constant error in psychological ratings” Journal of Applied  

Psychology 4, (469-477) 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Internetkällor 
 

American Psychological Association (2011) Narcissism (elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.apa.org/monitor/2011/02/narcissism.aspx 

[2012-12-03 ] 

 

American Psychological Association (2011) Narcissism and the DSM (elektronisk) 

Tillgänglig:http://www.apa.org/monitor/2011/02/narcissism-dsm.aspx 

[2012-12-03] 

 

Bloggportalen (2012) Topplistan (elektronisk)  

Tillgänglig: http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home 

[2012-11-27] 

 

Gustafsson, Bengt, Hemerén, Göran. Petterson, Bo. (2011) God forskningssed  (elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf   

[2012-11-15] 

 

Ingelman-Sundberg, Catharina (2009) Han vill vara i dina tankar (elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/han-vill-vara-i-dina 

tankar_2497737.svd 29 februari  

[2012-11-27] 

 

Löwengrip Isabella (2011) Om Isabella Löwengrip (elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.isabellalowengrip.se/om-isabella-lowengrip/ 

[2012-11-27] 

 

National Encyklopedi (2012) Narcissism (elektronisk) 

Tillgänglig http://www.ne.se/narcissism 

[2013-01-04] 

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed (elektronisk) 

Tillgängligt http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer 

 [2013-01-17] 

http://www.apa.org/monitor/2011/02/narcissism.aspx
http://www.apa.org/monitor/2011/02/narcissism-dsm.aspx
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/han-vill-vara-i-dina%20tankar_2497737.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/han-vill-vara-i-dina%20tankar_2497737.svd
http://www.isabellalowengrip.se/om-isabella-lowengrip/
http://www.ne.se/narcissism
http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer

